
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ภาค ๗

ส่งสอบ ๒,๓๙๖ รูป ขาดสอบ ๓๙๕ รูป คงสอบ ๒,๐๐๑ รูป สอบได้ ๙๒๖ รูป สอบตก ๑,๐๗๕ รูป (๔๖.๒๘%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๑๕๙/๐๐๐๑
สามเณรส่งสุข  เตจะแดง

๑๐/๐๔/๒๕๓๙

 ชัยพระเกียรติ  

ชม ๓๑๕๙/๐๐๐๒
สามเณรเกียรติชัย  รำไพพนา

๑๘/๐๓/๒๕๔๓

 ชัยพระเกียรติ  

ชม ๓๑๕๙/๐๐๐๓
สามเณรนพรัตน์  ชัยวงศ์

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

 ชัยมงคล  

ชม ๓๑๕๙/๐๐๐๔
สามเณรพรภิภพ  โพธิน

๒๑/๖/๒๕๔๕

 ช่างแต้ม  

ชม ๓๑๕๙/๐๐๐๕
สามเณรทายรัก  การเกียรติสกุล

๒๒/๖/๒๕๔๓

 เชียงยืน  

ชม ๓๑๕๙/๐๐๐๖
สามเณรชัยพัฒน์  งามรัตน์อำไพ

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

 เชียงยืน  

ชม ๓๑๕๙/๐๐๐๗
สามเณรพะสุเจ  โคะเจ

๒๒/๑/๒๕๔๓

 ทรายมูลเมือง  

ชม ๓๑๕๙/๐๐๐๘
สามเณรสมภพ  ยศยิงอภิราม

่

๒๗/๔/๒๕๔๓

 ทรายมูลเมือง  

ชม ๓๑๕๙/๐๐๐๙
สามเณรพุทธิพล  เก่งไฉไล

๑๐/๘/๒๕๔๓

 ทรายมูลเมือง  

ชม ๓๑๕๙/๐๐๑๐
สามเณรประสิทธิ

์

 วนาวิเศษศรี
๒/๙/๒๕๔๕

 ทรายมูลเมือง  

ชม ๓๑๕๙/๐๐๑๑
สามเณรแสง  เมียทุน

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

 ท่ากระดาษ  

ชม ๓๑๕๙/๐๐๑๒
พระชาติชาย สุชาติโก แก้วโขง

๐๔/๐๒/๒๕๐๙ ๐๗/๐๔/๒๕๕๗

ท่าข้าม  

ชม ๓๑๕๙/๐๐๑๓
สามเณรสมชาย  วิทูนสามารถ

๑๖/๙/๒๕๔๑

 ธาตุคำ  

ชม ๓๑๕๙/๐๐๑๔
สามเณรจันทร์  อาลอย

๓๐/๑๐/๒๕๔๒

 ธาตุคำ  

ชม ๓๑๕๙/๐๐๑๕
สามเณรสมพงษ์  สุกอ

๔/๑/๒๕๔๔
 ธาตุคำ  

ชม ๓๑๕๙/๐๐๑๖
สามเณรบัญญัติ  เลาหาง

๑๙/๘/๒๕๔๗

 ธาตุคำ  

ชม ๓๑๕๙/๐๐๑๗
สามเณรสุทธิราช  จารุเมธาวี

๒๑/๐๘/๒๕๔๑

 ปาแดด  

ชม ๓๑๕๙/๐๐๑๘
สามเณรปยะ  ศรีสดใสจำปา

๙/๑๐/๒๕๔๕

 พระเจ้าเม็งราย  

ชม ๓๑๕๙/๐๐๑๙
สามเณรรัชพล  เลิศอนันต์วิมล

๑๓/๖/๒๕๔๕

 พันเตา  

ชม ๓๑๕๙/๐๐๒๐
สามเณรกัฐพงษ์  ศรีสดใสจำปา

๒๐/๗/๒๕๔๕

 พันเตา  

ชม ๓๑๕๙/๐๐๒๑
สามเณรจักริน  สายชลพิศาล

๕/๑/๒๕๔๖
 พันเตา  

ชม ๓๑๕๙/๐๐๒๒
พระภาณุเดช ิตสิปฺโป อาภิชัย

๒๖/๐๒/๒๕๓๕ ๒๑/๐๕/๒๕๕๙

มหาวัน  

ชม ๓๑๕๙/๐๐๒๓
สามเณรสุรพล  ตกแต่งพงไพร

๗/๘/๒๕๔๘
 วัดดาวดึงษ์  

ชม ๓๑๕๙/๐๐๒๔
พระทินกฤต วราจิตฺโต

โชติอัครวิชญาดา
๒๔/๒/๒๕๑๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙

วัดพระสิงห์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑ / ๒๗

้
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ชม ๓๑๕๙/๐๐๒๕
สามเณรอชิรวิทย์  วจีสุรีย์นนท์

๑๔/๕/๒๕๔๖

 วัดพระสิงห์  

ชม ๓๑๕๙/๐๐๒๖
สามเณรรุ่งเจริญ  คีรีพฤกษาชาติ

๐๘/๗/๒๕๔๖

 วัดพระสิงห์  

ชม ๓๑๕๙/๐๐๒๗
สามเณรอภิเดช  ใจคำ

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

 วัดพระสิงห์  

ชม ๓๑๕๙/๐๐๒๘
สามเณรภูมิรัฐ  โปธิ

๐๒/๗/๒๕๔๖

 วัดหม้อคำตวง  

ชม ๓๑๕๙/๐๐๒๙
สามเณรทวิพล  

อำนวยชัยชาญศรี
๒/๑๒/๒๕๔๔

 ศรีสุพรรณ  

ชม ๓๑๕๙/๐๐๓๐
พระจายอ่อน ิตพุทฺธิ นายสาม

๐๕/๑๑/๒๕๓๗ ๑๒/๐๕/๒๕๕๘

สวนดอก  

ชม ๓๑๕๙/๐๐๓๑
สามเณรธิติพงค์  โตพันธ์

๑๗/๐๓/๒๕๔๐

 สวนดอก  

ชม ๓๑๕๙/๐๐๓๒
สามเณรศิริวัฒน์  กระแสเทพ

๑๐/๐๒/๒๕๔๒

 สวนดอก  

ชม ๓๑๕๙/๐๐๓๓
สามเณรอดิเทพ  สวนดอกไม้

๑๒/๐๑/๒๕๔๔

 สวนดอก  

ชม ๓๑๕๙/๐๐๓๔
สามเณรเกรียงไกร  ทองล้วน

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

 สวนดอก  

ชม ๓๑๕๙/๐๐๓๕
สามเณรสัมพันธ์  เสพสุข

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

 สวนดอก  

ชม ๓๑๕๙/๐๐๓๖
สามเณรพิพัฒน์พงค์  ยิงเจริญกร

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

 สวนดอก  

ชม ๓๑๕๙/๐๐๓๗
สามเณรคณชาภูมิ  ญาณู

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

 สวนดอก  

ชม ๓๑๕๙/๐๐๓๘
สามเณรยุทธพล  นามติบ

๊

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

 สวนดอก  

ชม ๓๑๕๙/๐๐๓๙
สามเณรพุฒิเมธ  คีรีชวลิต

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

 สวนดอก  

ชม ๓๑๕๙/๐๐๔๐
สามเณรสิทธิพล  ปนวิชัย

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

 สวนดอก  

ชม ๓๑๕๙/๐๐๔๑
สามเณรศรายุธ  คงวิเชียร

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

 สวนดอก  

ชม ๓๑๕๙/๐๐๔๒
สามเณรสุรนันท์  ลุงซอน

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

 สวนดอก  

ชม ๓๑๕๙/๐๐๔๓
สามเณรวทัญู  รัตนชัยคำ

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

 สวนดอก  

ชม ๓๑๕๙/๐๐๔๔
พระอาวุธ ปฺาวุโธ หลำแสง

๑๖/๑๐/๒๕๓๑ ๑๒/๐๕/๒๕๕๙

เสาหิน  

ชม ๓๑๕๙/๐๐๔๕
พระประทวน อธิจิตฺโต กุลแดง

๐๗/๑๒/๒๕๑๒ ๐๖/๐๗/๒๕๕๙

เสาหิน  

ชม ๓๑๕๙/๐๐๔๖
สามเณรศิวกร  ธิชาญ

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

 แสนเมืองมาหลวง  

ชม ๓๑๕๙/๐๐๔๗
พระบุญชู ปฺาวุโธ แสงจันทร์

๐๕/๐๓/๒๕๑๒ ๒๘/๐๖/๒๕๔๙

หนองคำ  

ชม ๓๑๕๙/๐๐๔๘
พระหน่อคำ ิตวฑฺฒโน -

๐๑/๐๑/๒๕๓๖ ๐๒/๐๕/๒๕๕๙

อุปคุต  

ชม ๓๑๕๙/๐๐๔๙
พระณัฐวุฒิ อธิปฺุโ คำใจ

๒๙/๐๓/๒๕๓๐ ๑๗/๐๑/๒๕๕๘

ชัยสถาน  

ชม ๓๑๕๙/๐๐๕๐
สามเณรณัฐวัฒน์  ศรีวงศ์วรรณ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

 ปางิว

้

 

ชม ๓๑๕๙/๐๐๕๑
สามเณรธีศักดิ

์

 อาจอ

๐๗/๘/๒๕๔๖

 วัดกิวแลหลวง

่

 

ชม ๓๑๕๙/๐๐๕๒
สามเณรชะดา  บำเพ็ญขุนเขา

๑๖/๕/๒๕๔๒

 เชตุพน  

ชม ๓๑๕๙/๐๐๕๓
สามเณรพันนราไพร  มาลัยวิภา

๐๘/๐๙/๒๕๔๒

 เชตุพน  

ชม ๓๑๕๙/๐๐๕๔
สามเณรคำ  คิงต๊ะ

๒๙/๐๑/๒๕๔๓

 เชตุพน  

ชม ๓๑๕๙/๐๐๕๕
สามเณรชัย  นายแสนหาญ

๐๕/๑๑/๒๕๔๓

 เชตุพน  

ชม ๓๑๕๙/๐๐๕๖
สามเณรวิชานชัย  วิโคตร

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

 เชตุพน  

ชม ๓๑๕๙/๐๐๕๗
สามเณรธรรมนูญ  แซ่ยะ

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

 เชตุพน  

ชม ๓๑๕๙/๐๐๕๘
สามเณรทนงศักดิ

์

 แซ่ม้า

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

 เชตุพน  

ชม ๓๑๕๙/๐๐๕๙
สามเณรไอดอมุย  จะลา

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

 เชตุพน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒ / ๒๗

้
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ชม ๓๑๕๙/๐๐๖๐
สามเณรโปะคา  สำนักอารี

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

 เชตุพน  

ชม ๓๑๕๙/๐๐๖๑
สามเณรไกรวิชญ์  เตชะเลิศพนา

๒๓/๐๒/๒๕๔๔

 เชตุพน  

ชม ๓๑๕๙/๐๐๖๒
สามเณรวิบูลย์  พนาวรชัย

๑๑/๐๓/๒๕๔๔

 เชตุพน  

ชม ๓๑๕๙/๐๐๖๓
สามเณรวิชัย  วินิจหัตถกุล

๑๕/๓/๒๕๔๔

 เชตุพน  

ชม ๓๑๕๙/๐๐๖๔
สามเณรสมศักดิ

์

 ดวงดาว

๐๕/๐๕/๒๕๔๔

 เชตุพน  

ชม ๓๑๕๙/๐๐๖๕
สามเณรพงษ์สิทธิ  แซ่หาง

๑๗/๐๕/๒๕๔๔

 เชตุพน  

ชม ๓๑๕๙/๐๐๖๖
สามเณรชัยพร  แซ่ว่าง

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

 เชตุพน  

ชม ๓๑๕๙/๐๐๖๗
สามเณรธนวัฒน์  ศรีเดช

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

 เชตุพน  

ชม ๓๑๕๙/๐๐๖๘
สามเณรเชิญชัย  จะทอ

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

 เชตุพน  

ชม ๓๑๕๙/๐๐๖๙
สามเณรเอกชัย  แซ่ย้าง

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

 เชตุพน  

ชม ๓๑๕๙/๐๐๗๐
สามเณรจิราวุฒิ  แสงท้าว

๒๗/๑๐/๒๕๔๔

 เชตุพน  

ชม ๓๑๕๙/๐๐๗๑
สามเณรจะเด๋อ  ไอ๋ตา

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

 เชตุพน  

ชม ๓๑๕๙/๐๐๗๒
สามเณรวันชัย  เชือสายวิบูลย์

้

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

 เชตุพน  

ชม ๓๑๕๙/๐๐๗๓
สามเณรมานะชัย  บุญแสง

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

 เชตุพน  

ชม ๓๑๕๙/๐๐๗๔
สามเณรตุคา  เชือสายวิบูลย์

้

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

 เชตุพน  

ชม ๓๑๕๙/๐๐๗๕
สามเณรชาญชัย  แซ่ย่าง

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

 เชตุพน  

ชม ๓๑๕๙/๐๐๗๖
สามเณรเกรียงไกร  แซ่ม้า

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

 เชตุพน  

ชม ๓๑๕๙/๐๐๗๗
สามเณรเอกสิทธิ

์

 ตกแตงพงไพร

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

 เชตุพน  

ชม ๓๑๕๙/๐๐๗๘
สามเณรอภิชาต  กุสุมาไพร

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

 เชตุพน  

ชม ๓๑๕๙/๐๐๗๙
สามเณรอรรถพล  พรมปน

๑/๐๘/๒๕๔๕

 เชตุพน  

ชม ๓๑๕๙/๐๐๘๐
สามเณรพีรพล  ขยันกิจวิรุฬห์

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

 เชตุพน  

ชม ๓๑๕๙/๐๐๘๑
สามเณรชิษณุชา  คำทองพะเนา

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

 เชตุพน  

ชม ๓๑๕๙/๐๐๘๒
สามเณรปติพล  มะฮี

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

 เชตุพน  

ชม ๓๑๕๙/๐๐๘๓
สามเณรเหง่พอ  ประดับหยก

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

 เชตุพน  

ชม ๓๑๕๙/๐๐๘๔
สามเณรปฏิภาน  เมืองดี

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

 เชตุพน  

ชม ๓๑๕๙/๐๐๘๕
สามเณรเต๊ะเหย่  ขยันกิจวิรุฬห์

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

 เชตุพน  

ชม ๓๑๕๙/๐๐๘๖
สามเณรบุญมา  ยันนะ

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

 เชตุพน  

ชม ๓๑๕๙/๐๐๘๗
สามเณรจิรวิทย์  หย่าวงษ์

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

 เชตุพน  

ชม ๓๑๕๙/๐๐๘๘
สามเณรชัยอนันต์  แสนคำ

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

 เชตุพน  

ชม ๓๑๕๙/๐๐๘๙
สามเณรณัฐพนธ์  แซ่พ่าน

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

 เชตุพน  

ชม ๓๑๕๙/๐๐๙๐
สามเณรนครชัย  ชัยรักษาวารี

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

 เชตุพน  

ชม ๓๑๕๙/๐๐๙๑
สามเณรจิรเวช  แซ่ท้าว

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

 เชตุพน  

ชม ๓๑๕๙/๐๐๙๒
สามเณรนนทวัฒน์  มะโนลา

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

 เชตุพน  

ชม ๓๑๕๙/๐๐๙๓
สามเณรอนิรุธ  เขียวสา

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

 เชตุพน  

ชม ๓๑๕๙/๐๐๙๔
สามเณรชยากร  แซ่ย้าง

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

 เชตุพน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๓ / ๒๗

้
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ชม ๓๑๕๙/๐๐๙๕
สามเณรปยวัฒน์  กตเวทีธรรม

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

 เชตุพน  

ชม ๓๑๕๙/๐๐๙๖
สามเณรสิปปกร  เลาหมี

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

 เชตุพน  

ชม ๓๑๕๙/๐๐๙๗
สามเณรเกรียงไกร  อินทรัตน์

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

 เชตุพน  

ชม ๓๑๕๙/๐๐๙๘
สามเณรชยุตม์  ไชยยา

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

 เชตุพน  

ชม ๓๑๕๙/๐๐๙๙
สามเณรสถาพร  แซ่หม่อ

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

 เชตุพน  

ชม ๓๑๕๙/๐๑๐๐
สามเณรนิติพงษ์  จองหอม

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

 เชตุพน  

ชม ๓๑๕๙/๐๑๐๑
สามเณรฐิติกร  สมวงศ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

 เชตุพน  

ชม ๓๑๕๙/๐๑๐๒
สามเณรศราวุฒิ  ข่ายแก้ว

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

 เชตุพน  

ชม ๓๑๕๙/๐๑๐๓
สามเณรเมืองใส่  ลุงติหม่า

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

 เชตุพน  

ชม ๓๑๕๙/๐๑๐๔
สามเณรจิตรภณ  พันวงค์

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

 เชตุพน  

ชม ๓๑๕๙/๐๑๐๕
สามเณรวรวุฒิ  ด้วงวงศ์

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

 เชตุพน  

ชม ๓๑๕๙/๐๑๐๖
สามเณรพลพล  โสภณภูมิปญญา

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

 เชตุพน  

ชม ๓๑๕๙/๐๑๐๗
สามเณรฐาปกรณ์  ไกรบุตร

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

 เชตุพน  

ชม ๓๑๕๙/๐๑๐๘
สามเณรสาม  นามแก้ว

๑/๑/๒๕๔๒
 สันปาข่อย  

ชม ๓๑๕๙/๐๑๐๙
สามเณรหลงตืบ

๊

 นายสาม
๓/๔/๒๕๔๕

 สันปาข่อย  

ชม ๓๑๕๙/๐๑๑๐
พระซาง ปฺาธโร เตรือง

๒๕/๑๑/๒๕๓๓

๗/๗/๒๕๕๔
พระธาตุดอยสุเทพ  

ชม ๓๑๕๙/๐๑๑๑
พระหวาง วุฑฺฒิธมฺโม ถาจ

๑๙/๑/๒๕๓๘
๓/๔/๒๕๕๘

พระธาตุดอยสุเทพ  

ชม ๓๑๕๙/๐๑๑๒
พระวัชรวุธ วชิราโณ ไชยเทพ

๑๒/๒/๒๕๓๕
๑/๔/๒๕๕๙

พระธาตุดอยสุเทพ  

ชม ๓๑๕๙/๐๑๑๓
พระสุรศักดิ

์

สุรสกฺโก กัลยาธิ

๓๐/๖/๒๕๑๒ ๑๗/๘/๒๕๕๙

พระธาตุดอยสุเทพ  

ชม ๓๑๕๙/๐๑๑๔
สามเณรเฉลิมชัย  สุสมุด

๒๖/๘/๒๕๓๕

 พระธาตุดอยสุเทพ  

ชม ๓๑๕๙/๐๑๑๕
สามเณรกฤษฎา  ฉัตรวรินทร์

๑๑/๖/๒๕๔๒

 พระธาตุดอยสุเทพ  

ชม ๓๑๕๙/๐๑๑๖
สามเณรสิรพล  ศิริพงษ์สาวิน

๒/๙/๒๕๔๒
 พระธาตุดอยสุเทพ  

ชม ๓๑๕๙/๐๑๑๗
สามเณรอาทิตย์  แซ่ท้าว

๖/๗/๒๕๔๕
 พระธาตุดอยสุเทพ  

ชม ๓๑๕๙/๐๑๑๘
สามเณรสุชาติ  แก้วเรือน

๘/๑๒/๒๕๔๕

 พระธาตุดอยสุเทพ  

ชม ๓๑๕๙/๐๑๑๙
สามเณรสมบูรณ์  ชัยยะ

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

 พระธาตุดอยสุเทพ  

ชม ๓๑๕๙/๐๑๒๐
สามเณรก๋อนไตร  ลายคำ

๑/๑/๒๕๔๖
 พระธาตุดอยสุเทพ  

ชม ๓๑๕๙/๐๑๒๑
สามเณรธิติสรรค์  ขันแข่งบุญ

๑๘/๒/๒๕๔๗

 พระธาตุดอยสุเทพ  

ชม ๓๑๕๙/๐๑๒๒
พระศิรพงศ์ ภทฺทาจาโร กงไกรราช

๒๖/๐๗/๒๕๐๐ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

รำเปง  

ชม ๓๑๕๙/๐๑๒๓
พระอนุชิต วํสสุวณฺโณ เครือดวงคำ

๒๖/๐๗/๒๕๒๗ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

รำเปง  

ชม ๓๑๕๙/๐๑๒๔
พระโยธิน ยสวฑฺฒโน

โกมลตระกูลวัฒนา
๒๖/๐๗/๒๕๑๗ ๒๖/๐๗/๒๕๕๙

รำเปง  

ชม ๓๑๕๙/๐๑๒๕
พระอภิรัตน์ อธิปฺโ ภูทองสุข

๒๖/๐๗/๒๕๒๑ ๒๖/๐๗/๒๕๕๙

รำเปง  

ชม ๓๑๕๙/๐๑๒๖
พระนิธิพล จิตฺตปาโล สมัครธำรงไทย

๒๖/๐๗/๒๕๒๑ ๒๖/๐๗/๒๕๕๙

รำเปง  

ชม ๓๑๕๙/๐๑๒๗
พระสืบสาย ิตวํโส สายทรัพย์สิน

๒๖/๐๗/๒๕๒๘ ๒๖/๐๗/๒๕๕๙

รำเปง  

ชม ๓๑๕๙/๐๑๒๘
พระอธิป สีลโชโต อนุพันธ์

๒๖/๐๗/๒๕๒๙ ๒๖/๐๗/๒๕๕๙

รำเปง  

ชม ๓๑๕๙/๐๑๒๙
พระศรัทธา กนฺตธมฺโม ผัดคำ

๒๖/๐๗/๒๕๓๖ ๒๖/๐๗/๒๕๕๙

รำเปง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๔ / ๒๗

้
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ชม ๓๑๕๙/๐๑๓๐
พระธนกร กิจฺจกาโร จันสา

๒๓/๑/๒๕๓๒ ๒๕/๖/๒๕๕๙

โลกโมฬ  

ชม ๓๑๕๙/๐๑๓๑
สามเณรมน  นาใส

๑/๑/๒๕๔๔
 โลกโมฬ  

ชม ๓๑๕๙/๐๑๓๒
สามเณรอำนาจ  ใจขาว

๒๗/๓/๒๕๔๔

 โลกโมฬ  

ชม ๓๑๕๙/๐๑๓๓
สามเณรบุณยกร  ผัดแก้ว

๑๕/๑/๒๕๔๕

 โลกโมฬ  

ชม ๓๑๕๙/๐๑๓๔
สามเณรธีรดล  อุทัย

๑๖/๕/๒๕๔๕

 โลกโมฬ  

ชม ๓๑๕๙/๐๑๓๕
สามเณรพุฒิพงษ์  ตาสิ

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

 โลกโมฬ  

ชม ๓๑๕๙/๐๑๓๖
สามเณรคอง  นาโหย่ว

๗/๔/๒๕๔๖
 โลกโมฬ  

ชม ๓๑๕๙/๐๑๓๗
สามเณรดิษย์  ไม่มี

๒๐/๕/๒๕๔๖

 โลกโมฬ  

ชม ๓๑๕๙/๐๑๓๘
สามเณรคำหลู่  นาใส

๓/๘/๒๕๔๖
 โลกโมฬ  

ชม ๓๑๕๙/๐๑๓๙
สามเณรดำรง  ธนมงคลวารี

๒๕/๖/๒๕๔๐

 ศรีโสดา  

ชม ๓๑๕๙/๐๑๔๐
สามเณรสานิตย์  ยิงคุณจตุรัส

่

๒๐/๙/๒๕๔๐

 ศรีโสดา  

ชม ๓๑๕๙/๐๑๔๑
สามเณรธาดา  สกุลวงศ์บวร

๑๗/๒/๒๕๔๑

 ศรีโสดา  

ชม ๓๑๕๙/๐๑๔๒
สามเณรสุชาย  คามูปจาร

๒๘/๕/๒๕๔๑

 ศรีโสดา  

ชม ๓๑๕๙/๐๑๔๓
สามเณรวนศักดิ

์

 พิจารณา

๒๘/๑๐/๒๕๔๑

 ศรีโสดา  

ชม ๓๑๕๙/๐๑๔๔
สามเณรพงษ์พัฒน์  ชัยยจินดา

๓/๐๑/๒๕๔๒

 ศรีโสดา  

ชม ๓๑๕๙/๐๑๔๕
สามเณรชัยลัก  รุ่งธนาธร

๒๓/๖/๒๕๔๒

 ศรีโสดา  

ชม ๓๑๕๙/๐๑๔๖
สามเณรสมรัก  แดนทวีฤทธิ

์

๑๙/๗/๒๕๔๒

 ศรีโสดา  

ชม ๓๑๕๙/๐๑๔๗
สามเณรมารุต  แซ่ส้ง

๒๑/๗/๒๕๔๒

 ศรีโสดา  

ชม ๓๑๕๙/๐๑๔๘
สามเณรมะเฮส  การติมัคร

๊

๒๗/๘/๒๕๔๒

 ศรีโสดา  

ชม ๓๑๕๙/๐๑๔๙
สามเณรเมธัส  ศรีสกุลดอย

๑/๑๐/๒๕๔๒

 ศรีโสดา  

ชม ๓๑๕๙/๐๑๕๐
สามเณรพงศ์สุระ  พนาเกรียงไกร

๒๑/๑๐/๒๕๔๒

 ศรีโสดา  

ชม ๓๑๕๙/๐๑๕๑
สามเณรธนาวุฒิ  จินดาเผ่าไพบูลย์

๑๕/๓/๒๕๔๓

 ศรีโสดา  

ชม ๓๑๕๙/๐๑๕๒
สามเณรรุ่งเรือง  พรแดน

๑๓/๕/๒๕๔๓

 ศรีโสดา  

ชม ๓๑๕๙/๐๑๕๓
สามเณรราชกุมาร  ทาปามัคร

๒๙/๖/๒๕๔๓

 ศรีโสดา  

ชม ๓๑๕๙/๐๑๕๔
สามเณรอุดม  ไพรสิริเวช

๑๔/๘/๒๕๔๓

 ศรีโสดา  

ชม ๓๑๕๙/๐๑๕๕
สามเณรศุภชัย  คุ้มประภา

๓๐/๑๐/๒๕๔๓

 ศรีโสดา  

ชม ๓๑๕๙/๐๑๕๖
สามเณรดาปุ  นิมนวลอรชุน

่

๑/๑/๒๕๔๔
 ศรีโสดา  

ชม ๓๑๕๙/๐๑๕๗
สามเณรเฉลิมชัย  แซ่ม้า

๑๑/๒/๒๕๔๔

 ศรีโสดา  

ชม ๓๑๕๙/๐๑๕๘
สามเณรดำเนิน  สมใจอาศัยพนา

๒๑/๒/๒๕๔๔

 ศรีโสดา  

ชม ๓๑๕๙/๐๑๕๙
สามเณรการิน  แซ่ยัง

้

๒/๓/๒๕๔๔
 ศรีโสดา  

ชม ๓๑๕๙/๐๑๖๐
สามเณรอโนทัย  คัมภีร์พาณิชย์

๑๘/๓/๒๕๔๔

 ศรีโสดา  

ชม ๓๑๕๙/๐๑๖๑
สามเณรไกรสร  วิชิตอนุรักษ์คีรี

๑๑/๔/๒๕๔๔

 ศรีโสดา  

ชม ๓๑๕๙/๐๑๖๒
สามเณรภาพชาตแสง  แสงสุริยายามรุ่ง

๒/๕/๒๕๔๔
 ศรีโสดา  

ชม ๓๑๕๙/๐๑๖๓
สามเณรจำรูญ  คชเดชาชัย

๙/๕/๒๕๔๔
 ศรีโสดา  

ชม ๓๑๕๙/๐๑๖๔
สามเณรชัยยันต์  แซ่ย่าง

๑๗/๕/๒๕๔๔

 ศรีโสดา  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๕ / ๒๗

้
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ชม ๓๑๕๙/๐๑๖๕
สามเณรพสุเทพ  บุญทวีรุ่งโรจน์

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

 ศรีโสดา  

ชม ๓๑๕๙/๐๑๖๖
สามเณรพลสิทธิ

์

 ขุนวาท
๒/๑/๒๕๔๕

 ศรีโสดา  

ชม ๓๑๕๙/๐๑๖๗
สามเณรภากร  ดอยจรัสฟา

๒๑/๒/๒๕๔๕

 ศรีโสดา  

ชม ๓๑๕๙/๐๑๖๘
สามเณรอุดร  ใจปง

๖/๔/๒๕๔๕
 ศรีโสดา  

ชม ๓๑๕๙/๐๑๖๙
สามเณรยศกร  โชติเวทย์ฤทธิกุล

๘/๕/๒๕๔๕
 ศรีโสดา  

ชม ๓๑๕๙/๐๑๗๐
สามเณรจิรศักดิ

์

 แหลมไพรี

๒๗/๖/๒๕๔๕

 ศรีโสดา  

ชม ๓๑๕๙/๐๑๗๑
สามเณรธิบดินทร์  บือทา

๙/๗/๒๕๔๕
 ศรีโสดา  

ชม ๓๑๕๙/๐๑๗๒
สามเณรอรรถพล  แดนทวีฤทธิ

์

๓/๑๒/๒๕๔๕

 ศรีโสดา  

ชม ๓๑๕๙/๐๑๗๓
สามเณรวันเฉลิม  สกุลเดชสำราญ

๕/๑๒/๒๕๔๕

 ศรีโสดา  

ชม ๓๑๕๙/๐๑๗๔
สามเณรวุฒิภัทร  กมลปราณี

๘/๑๒/๒๕๔๕

 ศรีโสดา  

ชม ๓๑๕๙/๐๑๗๕
สามเณรสิรภัทร  ต๊ะเก็ง

๑/๒/๒๕๔๖
 ศรีโสดา  

ชม ๓๑๕๙/๐๑๗๖
สามเณรจักรพงศ์  แซ่กือ

๑๖/๔/๒๕๔๖

 ศรีโสดา  

ชม ๓๑๕๙/๐๑๗๗
สามเณรมีชัย  คะนองไพรวัลย์

๒๙/๔/๒๕๔๖

 ศรีโสดา  

ชม ๓๑๕๙/๐๑๗๘
สามเณรวงศธร  สุดวิริยะ

๒๑/๕/๒๕๔๖

 ศรีโสดา  

ชม ๓๑๕๙/๐๑๗๙
สามเณรพีรพัฒน์  คำหมืน

่

๒/๖/๒๕๔๖
 ศรีโสดา  

ชม ๓๑๕๙/๐๑๘๐
สามเณรจตุรงค์  เสือบัญชา

๒๐/๙/๒๕๔๖

 ศรีโสดา  

ชม ๓๑๕๙/๐๑๘๑
สามเณรบวรรัตน์  ลุวอ

๔/๑๒/๒๕๔๖

 ศรีโสดา  

ชม ๓๑๕๙/๐๑๘๒
สามเณรภิญโญ  สุขโพธิญาณ

๑๑/๖/๒๕๔๗

 ศรีโสดา  

ชม ๓๑๕๙/๐๑๘๓
สามเณรสุธรรม  เจริญพิลาส

๑๓/๙/๒๕๔๕

 อินทขิน  

ชม ๓๑๕๙/๐๑๘๔
สามเณรกนกพล  สมสร้อยสวัสดิ

์

๑๓/๑/๒๕๔๖

 อินทขิน  

ชม ๓๑๕๙/๐๑๘๕
สามเณรธงดี  สมสร้อยสวัสดิ

์

๑๒/๓/๒๕๔๖

 อินทขิน  

ชม ๓๑๕๙/๐๑๘๖
สามเณรวิทวัส  คีรีบูนแดนไพร

๒๓/๕/๒๕๔๖

 อินทขิน  

ชม ๓๑๕๙/๐๑๘๗
สามเณรจีรพัส  วารินทร์

๒๒/๙/๒๕๔๖

 อินทขิน  

ชม ๓๑๕๙/๐๑๘๘
สามเณรสุโรตม์  วิทยาวัฒนากุล

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

 อินทขิน  

ชม ๓๑๕๙/๐๑๘๙
พระภีระ ชนุตฺตโม แสนแก้ว

๑๔/๐๕/๒๕๐๖
๑๖/๗/๒๕๕๖

อุโมงค์สวนพุทธธรรม
 

ชม ๓๑๕๙/๐๑๙๐
พระตนุภัทร จารุธมฺโม สมรูป

๔/๑/๒๕๐๒ ๖/๒/๒๕๕๙ อุโมงค์สวนพุทธธรรม
 

ชม ๓๑๕๙/๐๑๙๑
พระนพดล ชิตงฺกโร อุดมวงศ์

๒๓/๗/๒๕๐๖ ๑๖/๗/๒๕๕๙
อุโมงค์สวนพุทธธรรม

 

ชม ๓๑๕๙/๐๑๙๒
พระเจิดศักดิ

์

ขนฺติธโร โสภา

๓๑/๕/๒๕๑๔ ๑๖/๗/๒๕๕๙
อุโมงค์สวนพุทธธรรม

 

ชม ๓๑๕๙/๐๑๙๓
พระธนาวุธ ทีปธมฺโม สายพันธ์

๑๖/๑๑/๒๕๒๘
๑๖/๗/๒๕๕๙

อุโมงค์สวนพุทธธรรม
 

ชม ๓๑๕๙/๐๑๙๔
พระสารินทร์ ปริปุณฺโณ พรหมมารัตน์

๓๑/๐๗/๒๕๒๙
๑๖/๗/๒๕๕๙

อุโมงค์สวนพุทธธรรม
 

ชม ๓๑๕๙/๐๑๙๕
พระคเชนทร์ อตฺตทนฺโต เทพสุรินทร์

๒๑/๐๙/๒๕๒๙
๑๖/๗/๒๕๕๙

อุโมงค์สวนพุทธธรรม
 

ชม ๓๑๕๙/๐๑๙๖
พระณัฏฐ์วรุต ิตกุโล ไชยถา

๐๑/๐๔/๒๕๓๕
๑๖/๗/๒๕๕๙

อุโมงค์สวนพุทธธรรม
 

ชม ๓๑๕๙/๐๑๙๗
พระภานุวัฒน์ านุตฺตโร โตวิจิตร

๒๓/๐๙/๒๕๓๕
๑๖/๗/๒๕๕๙

อุโมงค์สวนพุทธธรรม
 

ชม ๓๑๕๙/๐๑๙๘
สามเณรอัครพล  สุวรรณ

๑๑๓/๐๘/๒๕๔๑

 ทุ่งปูน  

ชม ๓๑๕๙/๐๑๙๙
สามเณรอาทิตย์  เซ็งกระซ่

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

 บ้านแปะ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๖ / ๒๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๑๕๙/๐๒๐๐
พระปฐมพร ขนฺติพโล พรมจันใจ

๐๒/๐๖/๒๕๒๗
๑๕/๓/๒๕๕๘

พระธาตุศรีจอมทอง
 

ชม ๓๑๕๙/๐๒๐๑
พระรุ่งโรจน์ โชติธตฺโต วรรธนอภิสิทธิ

์

๒๘/๗/๒๕๓๐ ๒๔/๑/๒๕๕๙
พระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๑๕๙/๐๒๐๒
พระสมเพ็ชร กิตฺติปฺุโ ดวงสิริ

๐๘/๐๒/๒๔๙๘
๒๙/๕/๒๕๕๙

พระธาตุศรีจอมทอง
 

ชม ๓๑๕๙/๐๒๐๓
พระสมชาย จิตฺตสํวโร คงสมบูรณ์

๑๖/๔/๒๕๐๐ ๒๙/๕/๒๕๕๙
พระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๑๕๙/๐๒๐๔
พระธนวัต อธิจิตฺโต อภิชิตานนท์

๓๐/๑๑/๒๕๐๑
๒๙/๕/๒๕๕๙

พระธาตุศรีจอมทอง
 

ชม ๓๑๕๙/๐๒๐๕
พระวีระ ิตปฺุโ อินทร์นารี

๐๕/๐๓/๒๕๐๔
๒๙/๕/๒๕๕๙

พระธาตุศรีจอมทอง
 

ชม ๓๑๕๙/๐๒๐๖
พระอรรฆไชย์ ติกฺขปฺโ กัมลาศพิทักษ์

๒๓/๑๒/๒๕๐๔
๒๙/๕/๒๕๕๙

พระธาตุศรีจอมทอง
 

ชม ๓๑๕๙/๐๒๐๗
พระรัชกฤช กิจฺจวฑฺฒโน อรรถพรรณ

๑๓/๑๑/๒๕๒๑
๒๙/๕/๒๕๕๙

พระธาตุศรีจอมทอง
 

ชม ๓๑๕๙/๐๒๐๘
พระวรวุฒิ กตคุโณ มีมุข

๐๕/๐๔/๒๕๒๔
๒๙/๕/๒๕๕๙

พระธาตุศรีจอมทอง
 

ชม ๓๑๕๙/๐๒๐๙
พระชัยธวัฒน์ ขนฺติธโร ลิมนพคุณ

้

๑๓/๒/๒๕๒๗ ๒๙/๕/๒๕๕๙
พระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๑๕๙/๐๒๑๐
พระภาณุพันธุ์ อุตฺตมปฺโ ลิมถาวร

้

๑๗/๑๑/๒๕๒๘
๒๙/๕/๒๕๕๙

พระธาตุศรีจอมทอง
 

ชม ๓๑๕๙/๐๒๑๑
พระวรากร ธมฺมโชโต ก้อนแก้ว

๐๙/๐๖/๒๕๒๙
๒๙/๕/๒๕๕๙

พระธาตุศรีจอมทอง
 

ชม ๓๑๕๙/๐๒๑๒
พระปยณัฐ อินฺทปฺโ ปนทนนท์

๑๘/๖/๒๕๓๒ ๒๙/๕/๒๕๕๙
พระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๑๕๙/๐๒๑๓
พระณัฏฐ์คเนศ ภูริจิตฺโต

อิศรางกูร ณ อยุธยา
๐๒/๐๙/๒๕๓๒

๒๙/๕/๒๕๕๙
พระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๑๕๙/๐๒๑๔
สามเณรภูมิรพี  กิจพนาชัย

๒๑/๑/๒๕๔๐

 
พระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๑๕๙/๐๒๑๕
สามเณรภูมิพัฒน์  ชังเจริญชัยกุล

่

๒๖/๑/๒๕๔๔

 
พระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๑๕๙/๐๒๑๖
สามเณรศิวพงษ์  ขันทอง

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

 
พระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๑๕๙/๐๒๑๗
สามเณรจักรภัทร์  กันทะกาศ

๐๘/๐๔/๒๕๔๔

 
พระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๑๕๙/๐๒๑๘
สามเณรขันแสง  เขมจโร

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

 
พระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๑๕๙/๐๒๑๙
สามเณรภูมินทร์  ผันพักตร์

๐๓/๐๘/๒๕๔๔

 
พระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๑๕๙/๐๒๒๐
สามเณรศุภกิจ  ผาติพงศ์ธร

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

 
พระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๑๕๙/๐๒๒๑
สามเณรเอกนรินทร์  ก๋องแก้ว

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

 
พระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๑๕๙/๐๒๒๒
สามเณรศุตชัย  ชาวสวนแตง

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

 
พระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๑๕๙/๐๒๒๓
สามเณรวราวุฒิ  ปนดวง

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

 
พระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๑๕๙/๐๒๒๔
สามเณรชนกชนม์  นนทลีวรดา

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

 
พระธาตุศรีจอมทอง

 

ชม ๓๑๕๙/๐๒๒๕
สามเณรวนัสบดี  กฤษณะสาย

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

 โมคคัลลาน  

ชม ๓๑๕๙/๐๒๒๖
สามเณรพรศักดิ

์

 แสนจิณะการ

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

 โมคคัลลาน  

ชม ๓๑๕๙/๐๒๒๗
พระเกริกกริช คุณงฺกโร สุทธหลวง

๒๓/๗/๒๕๒๒ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ห้วยตองสัก  

ชม ๓๑๕๙/๐๒๒๘
สามเณรนนทวัตร  อุปนันท์

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

 บ้านโปง  

ชม ๓๑๕๙/๐๒๒๙
สามเณรสุทธิชัย  ทรายโชติคงคา

๒๗/๐๙/๒๕๔๑

 ปญญาวุธาราม  

ชม ๓๑๕๙/๐๒๓๐
สามเณรจักรพันธ์  วันทาเวียง

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

 ศิลานิมิตร  

ชม ๓๑๕๙/๐๒๓๑
พระมนตรี ปฺาธโร โปธิมา

๙/๐๑/๒๕๒๙ ๒๐/๐๓/๒๕๕๙

โขงขาว  

ชม ๓๑๕๙/๐๒๓๒
พระไวกูณฐ์ ิตสีโล แพร่ภิรมย์

๕/๑๐/๒๕๓๓ ๒๗/๐๓/๒๕๕๙

โขงขาว  

ชม ๓๑๕๙/๐๒๓๓
พระชัยนันท์ ิตมโน ธนันศรี

๓/๐๔/๒๕๐๒ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โขงขาว  

ชม ๓๑๕๙/๐๒๓๔
พระคณาสิน สฺโต พันธ์เดช

๑๐/๑๒/๒๕๑๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โขงขาว  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๗ / ๒๗

้
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่
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ชม ๓๑๕๙/๐๒๓๕
พระปญญา ชาตรูโป คำจันทร์

๒๙/๐๑/๒๕๒๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โขงขาว  

ชม ๓๑๕๙/๐๒๓๖
พระสุเทพ กตาโณ อินตุ่น

๖/๑๒/๒๕๒๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โขงขาว  

ชม ๓๑๕๙/๐๒๓๗
พระเกรียงศักดิ

์

จิรวิชฺโช กันทา

๑๒/๐๑/๒๕๒๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โขงขาว  

ชม ๓๑๕๙/๐๒๓๘
พระจรินธร จนฺทปฺโ เอือไทย

้

๑/๐๙/๒๕๓๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โขงขาว  

ชม ๓๑๕๙/๐๒๓๙
พระจีรภัทร จนฺทูปโม ปนกรม

๗/๑๑/๒๕๓๐ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

โขงขาว  

ชม ๓๑๕๙/๐๒๔๐
สามเณรวีระวัฒน์  ผดุงพนาลัย

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

 โขงขาว  

ชม ๓๑๕๙/๐๒๔๑
สามเณรชนวีร์  ช่อดอกไม้งาม

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

 โขงขาว  

ชม ๓๑๕๙/๐๒๔๒
สามเณรศุภกิตติ

์

 อัมพรวิมาน

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

 โขงขาว  

ชม ๓๑๕๙/๐๒๔๓
สามเณรพิษณุพงษ์  สุกใจ

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

 โขงขาว  

ชม ๓๑๕๙/๐๒๔๔
สามเณรมิวชุ  -

๑๒/๐๔/๒๕๔๑

 คันธาวาส  

ชม ๓๑๕๙/๐๒๔๕
สามเณรสิงหภพ  นันทิพัฒน์สิริ

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

 คันธาวาส  

ชม ๓๑๕๙/๐๒๔๖
สามเณรสุภาพ  ตะวันสุขสันต์

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

 คันธาวาส  

ชม ๓๑๕๙/๐๒๔๗
สามเณรวีรพงศ์  ศิริปน

๑/๐๘/๒๕๔๕

 เชตวัน  

ชม ๓๑๕๙/๐๒๔๘
สามเณรณัฐนนท์  ปญโยกิจ

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

 เชตวัน  

ชม ๓๑๕๙/๐๒๔๙
สามเณรสมชาย  -

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

 เชตวัน  

ชม ๓๑๕๙/๐๒๕๐
สามเณรศิริชัย  พัฒนาความดี

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

 พระธาตุดอยน้อย  

ชม ๓๑๕๙/๐๒๕๑
สามเณรอัษฏาวุธ  เมืองพัฒนาไพร

๔/๐๑/๒๕๔๗

 พระธาตุดอยน้อย  

ชม ๓๑๕๙/๐๒๕๒
สามเณรแสงเพชร  พนาลัยรักษ์

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

 พระธาตุดอยน้อย  

ชม ๓๑๕๙/๐๒๕๓
สามเณรกิตตพศ  วิทยาจัดการ

๕/๑๑/๒๕๔๗

 ม่อนห้วยแก้ว  

ชม ๓๑๕๙/๐๒๕๔
สามเณรรุ่งตะวัน  เนตรนิรันดร

๑/๑๐/๒๕๔๔

 ศรีทรายมูล  

ชม ๓๑๕๙/๐๒๕๕
สามเณรอดิพงษ์  ปุกคำ

๑/๑๑/๒๕๔๖

 สองแคว  

ชม ๓๑๕๙/๐๒๕๖
สามเณรอมรเทพ  คำหล้า

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

 สองแคว  

ชม ๓๑๕๙/๐๒๕๗
สามเณรวิวิญ  ฐิติมโนกุล

๒/๐๕/๒๕๔๗

 สองแคว  

ชม ๓๑๕๙/๐๒๕๘
พระทินกร ปฺาธโร สุริยา

๖/๑๐/๒๕๓๗ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙

หนองเหียง  

ชม ๓๑๕๙/๐๒๕๙
พระวิษณุ จารุธมฺโม หน่ออินตา

๑๑/๐๖/๒๕๓๔ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

หนองเหียง  

ชม ๓๑๕๙/๐๒๖๐
สามเณรเฉลิมพล  -

๒๔/๐๗/๒๕๔๔

 หลังถำ  

ชม ๓๑๕๙/๐๒๖๑
พระธนาวุฒิ ปยธมฺโม ปุดหน้อย

๒๓/๐๕/๒๕๓๔ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙

เหล่าเปา  

ชม ๓๑๕๙/๐๒๖๒
สามเณรสุกัลย์  

เรืองไรจุฬาลักษณ์
๑/๐๓/๒๕๔๔

 ใหม่พัฒนา  

ชม ๓๑๕๙/๐๒๖๓
สามเณรจิรเมธ  อรัญอาภรณ์

๒/๑๒/๒๕๔๕

 ใหม่พัฒนา  

ชม ๓๑๕๙/๐๒๖๔
สามเณรสิทธิพล  หน่อเมืองคำ

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

 ใหม่พัฒนา  

ชม ๓๑๕๙/๐๒๖๕
สามเณรปริวรรต  สุขสุวรรณโชค

๖/๑๑/๒๕๔๖

 ใหม่พัฒนา  

ชม ๓๑๕๙/๐๒๖๖
สามเณรพิชยา  เดชดาวเรือง

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

 ใหม่พัฒนา  

ชม ๓๑๕๙/๐๒๖๗
พระยุทธนา กิตฺติโสภโณ พองาม

๒๑/๗/๒๕๓๔ ๒๐/๓/๒๕๕๘

กลางทุ่ง  

ชม ๓๑๕๙/๐๒๖๘
สามเณรยนต์ชัย  นายอุง

๑/๑/๒๕๔๖
 จอมคีรี  

ชม ๓๑๕๙/๐๒๖๙
สามเณรจีรพัส  ชัยวัง

๒/๖/๒๕๔๖
 จอมคีรี  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๘ / ๒๗

้
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ชม ๓๑๕๙/๐๒๗๐
สามเณรหัสกรณ์  ศรียอด

๒๖/๒/๒๕๔๗

 เชียงยืน  

ชม ๓๑๕๙/๐๒๗๑
สามเณรเรืองศักดิ

์

 -

๒๔/๕/๒๕๔๔

 ดอนศรีสะอาด  

ชม ๓๑๕๙/๐๒๗๒
สามเณรกิตตัช  บุญเรือง

๒๐/๗/๒๕๔๔

 ดอนศรีสะอาด  

ชม ๓๑๕๙/๐๒๗๓
สามเณรปฏทวีการณ์  โปธิมา

๒๘/๘/๒๕๔๔

 ดอนศรีสะอาด  

ชม ๓๑๕๙/๐๒๗๔
สามเณรสิริวัฒน์  คำมา

๑๘/๑/๒๕๔๕

 ดอนศรีสะอาด  

ชม ๓๑๕๙/๐๒๗๕
สามเณรอ่องเครือ  ลุงทุน

๒๕/๙/๒๕๔๖

 ดับภัย  

ชม ๓๑๕๙/๐๒๗๖
พระนิรัตน์ สุภทฺโท วิรัตนธรรม

๑๘/๙/๒๕๓๕ ๑๓/๔/๒๕๕๙

ถำเชียงดาว  

ชม ๓๑๕๙/๐๒๗๗
สามเณรก้องภพ  อาญาสุจิต

๘/๕/๒๕๔๖
 ทุ่งหลุก  

ชม ๓๑๕๙/๐๒๗๘
พระวิรัตน์ อภิวโร กองสถาน

๒/๙/๒๕๐๕ ๗/๗/๒๕๕๙
ศรีดอนชัย  

ชม ๓๑๕๙/๐๒๗๙
พระประพนธ์ สํวรจิตฺโต สุขสวัสดิ

์

๒๐/๑๑/๒๔๙๕
๑๗/๒/๒๕๕๗

ศิริมงคล  

ชม ๓๑๕๙/๐๒๘๐
สามเณรเมือง  ลุงทูล

๒/๒/๒๕๕๓
 ศิริมงคล  

ชม ๓๑๕๙/๐๒๘๑
สามเณรวุฒิชัย  อร่ามคีรีพนา

๑๖/๕/๒๕๔๗

 สว่างอารมณ์  

ชม ๓๑๕๙/๐๒๘๒
พระประดิษฐ์ โอภาโส วงค์วิราช

๒/๕/๒๕๐๔
๗/๑๑/๒๕๔๖

ห้วยเปา  

ชม ๓๑๕๙/๐๒๘๓
พระไจย์ ภิรจิตฺโต ทองทิพย์

๗/๒/๒๕๑๐
๒๐/๑๐/๒๕๕๗

ห้วยเปา  

ชม ๓๑๕๙/๐๒๘๔
สามเณรสุมานะ  สุขใจ

๑/๑/๒๕๔๔
 ห้วยเปา  

ชม ๓๑๕๙/๐๒๘๕
สามเณรวิชา  ปญญา

๑๘/๑/๒๕๔๔

 ห้วยเปา  

ชม ๓๑๕๙/๐๒๘๖
สามเณรอ่องเมือง  สายธรรม

๘/๖/๒๕๔๔
 ห้วยเปา  

ชม ๓๑๕๙/๐๒๘๗
สามเณรเจนภพ  แสนหวี

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

 ห้วยเปา  

ชม ๓๑๕๙/๐๒๘๘
สามเณรเครือแสง  วรรณะ

๒๓/๘/๒๕๔๘

 ห้วยเปา  

ชม ๓๑๕๙/๐๒๘๙
สามเณรบุญก่อ  วงพุธ

๑๕/๓/๒๕๔๖

 อัมพวัน  

ชม ๓๑๕๙/๐๒๙๐
สามเณรธงชัย  ลุงสอน

๒๓/๘/๒๕๔๔

 อินทาราม  

ชม ๓๑๕๙/๐๒๙๑
สามเณรทุน  ลุงตอนะ

๑/๔/๒๕๔๕
 อินทาราม  

ชม ๓๑๕๙/๐๒๙๒
สามเณรอานนท์  โชคจตุสรรพ

๖/๒/๒๕๔๖
 อินทาราม  

ชม ๓๑๕๙/๐๒๙๓
สามเณรภาคภูมิ  เชิงดอย

๘/๒/๒๕๔๖
 อินทาราม  

ชม ๓๑๕๙/๐๒๙๔
สามเณรปกรณ์  ตอนคำ

๔/๖/๒๕๔๖
 อินทาราม  

ชม ๓๑๕๙/๐๒๙๕
สามเณรอนุวัฒน์  เพทวงค์

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

 อินทาราม  

ชม ๓๑๕๙/๐๒๙๖
สามเณรภูริพัฒน์  บัวทอง

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

 อินทาราม  

ชม ๓๑๕๙/๐๒๙๗
สามเณรภานุ  กอก๋อย

๑๑/๕/๒๕๔๘

 อินทาราม  

ชม ๓๑๕๙/๐๒๙๘
สามเณรปรีชา  ลุงละ

๘/๑๑/๒๕๔๓

 อุตตาราม  

ชม ๓๑๕๙/๐๒๙๙
สามเณรธนดล  สิงห์ทรชัย

๒๑/๗/๒๕๔๖

 อุตตาราม  

ชม ๓๑๕๙/๐๓๐๐
สามเณรณัชพล  เสาร์คำ

๐๙/๐๗/๒๕๔๓

 กิวจำป

่

 

ชม ๓๑๕๙/๐๓๐๑
สามเณรปรัชญา  เตชะวงค์

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

 กิวจำป

่

 

ชม ๓๑๕๙/๐๓๐๒
สามเณรกิติพงศ์  กอนแสง

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

 กิวจำป

่

 

ชม ๓๑๕๙/๐๓๐๓
สามเณรประกายศักดิ

์

 บุญแทน

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

 ฉิมพลีวัน  

ชม ๓๑๕๙/๐๓๐๔
สามเณรสมศักดิ

์

 ลุงสอน

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

 ทรายขาว  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๙ / ๒๗

้
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ชม ๓๑๕๙/๐๓๐๕
สามเณรชาย  คงทน

๓๐/๐๕/๒๕๔๒

 บ้านปง  

ชม ๓๑๕๙/๐๓๐๖
สามเณรธีระพล  บุญแท้

๐๑/๑๑/๒๕๔๓

 บ้านปง  

ชม ๓๑๕๙/๐๓๐๗
สามเณรกอบฤกษ์  รังแก้ว

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

 ปาแดง  

ชม ๓๑๕๙/๐๓๐๘
สามเณรกฤติมา  แสนใจ

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

 ปาแดง  

ชม ๓๑๕๙/๐๓๐๙
สามเณรทุน  ลุงเหลา

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

 ปาแดง  

ชม ๓๑๕๙/๐๓๑๐
สามเณรจักรชัย  มู่หลิง

่

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

 ปาไม้แดง  

ชม ๓๑๕๙/๐๓๑๑
สามเณรทน  ลุงติ

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

 ปาไม้แดง  

ชม ๓๑๕๙/๐๓๑๒
สามเณรธีรศักดิ

์

 ทบคลัง

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

 ปาไม้แดง  

ชม ๓๑๕๙/๐๓๑๓
พระศราวุธ จนฺทสาโร ชาญสุทธิกนก

๐๙/๑๐/๒๕๓๓ ๐๕/๑๒/๒๕๕๘

วัดปาไม้แดง  

ชม ๓๑๕๙/๐๓๑๔
พระรัตน์ทศักดิ

์

ธมฺมจาโร ผุสดี

๒๖/๐๒/๒๕๒๖ ๐๗/๐๔/๒๕๕๗

ศรีดงเย็น  

ชม ๓๑๕๙/๐๓๑๕
สามเณรธนภัทร  ธิจักร์

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

 ศรีดงเย็น  

ชม ๓๑๕๙/๐๓๑๖
สามเณรภัทรพงษ์  กอนแสง

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

 ศรีดงเย็น  

ชม ๓๑๕๙/๐๓๑๗
สามเณรจักรี  บุญมา

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

 สันต้นเปา  

ชม ๓๑๕๙/๐๓๑๘
พระพระประยุตธ์ วิสุทฺธิจิตฺโต เรืองนาม

่

๑๖/๐๘/๒๕๑๑ ๐๗/๐๔/๒๕๕๔

สุกาวาส  

ชม ๓๑๕๙/๐๓๑๙
สามเณรอ่องหลู่  อ้ายทะ

๐๘/๐๓/๒๕๔๔

 สุกาวาส  

ชม ๓๑๕๙/๐๓๒๐
สามเณรอาทิตย์  สุ่มมาตย์

๐๑/๐๙/๒๕๔๓

 สุปฎนาราม  

ชม ๓๑๕๙/๐๓๒๑
สามเณรคำเดือน  ลุงติ

๊

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

 สุปฎนาราม  

ชม ๓๑๕๙/๐๓๒๒
สามเณรสุภาพ  ศิลาอ้าย

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

 สุปฎนาราม  

ชม ๓๑๕๙/๐๓๒๓
สามเณรอลงกรณ์  ใจมารอด

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

 แม่งอน  

ชม ๓๑๕๙/๐๓๒๔
สามเณรวราพล  โนหรี

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

 ศรีบัวเงิน  

ชม ๓๑๕๙/๐๓๒๕
สามเณรอาบัน  มหาชัย

๑๕/๐๖/๒๕๔๓

 สุคันธวารี  

ชม ๓๑๕๙/๐๓๒๖
สามเณรเจษฎาภรณ์  ทองแก้ว

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

 สุคันธวารี  

ชม ๓๑๕๙/๐๓๒๗
สามเณรเสกสรร  ธรรมขัน

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

 อุทกวารี  

ชม ๓๑๕๙/๐๓๒๘
สามเณรชัยวัฒน์  ทาแก้ว

๒๙/๕/๒๕๔๕

 ฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๑๕๙/๐๓๒๙
สามเณรสุธิชัย  ไข่แก้ว

๒/๘/๒๕๔๖
 ฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๑๕๙/๐๓๓๐
สามเณรจิรายุ  ธงชัย

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

 ฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๑๕๙/๐๓๓๑
สามเณรปรเมษฐ์  สุขตัน

๋

๒๑/๔/๒๕๔๗

 ฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๑๕๙/๐๓๓๒
สามเณรรัชชานนท์  อินต๊ะมายะ

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

 ฉิมพลีวุฒาราม  

ชม ๓๑๕๙/๐๓๓๓
สามเณรชัยวุฒิ  ชมพูเทพ

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

 ดอยเต่า  

ชม ๓๑๕๙/๐๓๓๔
พระสากล สิรินฺธโร นะผาดาว

๑๖/๑๑/๒๕๐๖
๑๐/๔/๒๕๕๙

บ้านน้อย  

ชม ๓๑๕๙/๐๓๓๕
สามเณรยศพร  ปนสี

๒๐/๙/๒๕๔๖

 บ้านน้อย  

ชม ๓๑๕๙/๐๓๓๖
พระวิทูล อตฺตทนฺโต ใหม่ฝา

๑๑/๔/๒๕๒๕

๑//๒๕๕๙ บ้านโปง  

ชม ๓๑๕๙/๐๓๓๗
สามเณรณัฐวุฒิ  สารพัด

๙/๖/๒๕๔๖
 บ้านไร่  

ชม ๓๑๕๙/๐๓๓๘
สามเณรวงศธร  จักรปน

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

 บ้านไร่  

ชม ๓๑๕๙/๐๓๓๙
พระณัฐวัตร คุณสํวโร แก้ววงศ์

๓/๖/๒๕๓๔ ๑๘/๕/๒๕๕๘

บ้านแอ่น  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๐ / ๒๗

้
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ชม ๓๑๕๙/๐๓๔๐
สามเณรวรรธนะ  หล้าลี

่

๑๒/๗/๒๕๔๖

 หล่ายแก้ว  

ชม ๓๑๕๙/๐๓๔๑
สามเณรเต็มรัก  แก้วหลุด

๑๔/๒/๒๕๔๖

 พิมพิสารรังสรรค์  

ชม ๓๑๕๙/๐๓๔๒
สามเณรปกาสิต  มะสบุตร์

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

 พิมพิสารรังสรรค์  

ชม ๓๑๕๙/๐๓๔๓
พระกอนเมือง ปฺาวโร ส่วนจอง

๑๐/๐๔/๒๕๒๗ ๐๕/๑๒/๒๕๕๖

กู่ม่าน  

ชม ๓๑๕๙/๐๓๔๔
สามเณรอินคำ  คำเฮือง

๒๗/๐๑/๒๕๔๐

 กู่ม่าน  

ชม ๓๑๕๙/๐๓๔๕
สามเณรจายคำยุง  หม่องคำ

๐๗/๑๐/๒๕๔๑

 กู่ม่าน  

ชม ๓๑๕๙/๐๓๔๖
สามเณรกฤษฎา  ธรรมเมืองมูล

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

 ดอยจอมแจ้ง  

ชม ๓๑๕๙/๐๓๔๗
สามเณรดุลยพล  จำรัสกิตติวัลย

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

 ดอยจอมแจ้ง  

ชม ๓๑๕๙/๐๓๔๘
สามเณรทุน  นาสุ

๒๓/๐๑/๒๕๔๑

 พระธาตุดอยสะเก็ด  

ชม ๓๑๕๙/๐๓๔๙
สามเณรเมือง  ลุงอึง

๑๔/๐๒/๒๕๔๓

 พระธาตุดอยสะเก็ด  

ชม ๓๑๕๙/๐๓๕๐
สามเณรกิตติกรณ์  ลุงพอก้า

๐๔/๐๔/๒๕๔๓

 พระธาตุดอยสะเก็ด  

ชม ๓๑๕๙/๐๓๕๑
สามเณรป  ลุงกี

้

๐๘/๐๖/๒๕๔๓

 พระธาตุดอยสะเก็ด  

ชม ๓๑๕๙/๐๓๕๒
สามเณรเคอดี

๋

 ลุงจัง

้

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

 พระธาตุดอยสะเก็ด  

ชม ๓๑๕๙/๐๓๕๓
สามเณรขอนแดง  ลุงเล็ก

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

 พระธาตุดอยสะเก็ด  

ชม ๓๑๕๙/๐๓๕๔
สามเณรไกรสิงห์  ลุงปยะ

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

 พระธาตุดอยสะเก็ด  

ชม ๓๑๕๙/๐๓๕๕
สามเณรดนัย  แสนหวี

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

 พระธาตุดอยสะเก็ด  

ชม ๓๑๕๙/๐๓๕๖
พระอาทิตย์ อนาวีโล แสงสว่าง

๑๒/๐๙/๒๕๒๗ ๑๘/๐๒/๒๕๔๗

สันต้นม่วงเหนือ  

ชม ๓๑๕๙/๐๓๕๗
สามเณรนันทวัฒน์  เล่าคุณ

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

 

สันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว

 

ชม ๓๑๕๙/๐๓๕๘
สามเณรกิตติพศ  พรหมประเสริฐ

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

 

สันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว

 

ชม ๓๑๕๙/๐๓๕๙
สามเณรคมกฤษณ์  ส่วนบุญ

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

 ต้นเปา  

ชม ๓๑๕๙/๐๓๖๐
สามเณรอิทธิเดช  นาคเถือน

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

 พระบาทตีนนก  

ชม ๓๑๕๙/๐๓๖๑
สามเณรธนโชติ  ธรรมมอน

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

 คงคานิมิตร  

ชม ๓๑๕๙/๐๓๖๒
สามเณรอินทร  อินแก้ว

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

 คงคานิมิตร  

ชม ๓๑๕๙/๐๓๖๓
สามเณรณัฐพล  อินแก้ว

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

 คงคานิมิตร  

ชม ๓๑๕๙/๐๓๖๔
สามเณรดอน  คำยุง

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

 คงคานิมิตร  

ชม ๓๑๕๙/๐๓๖๕
สามเณรวรวิทย์  มอเมือง

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

 คงคานิมิตร  

ชม ๓๑๕๙/๐๓๖๖
สามเณรสงกรานต์  กดคำ

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

 คงคาราม  

ชม ๓๑๕๙/๐๓๖๗
สามเณรณัฐวุฒิ  กันใจ

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

 คงคาราม  

ชม ๓๑๕๙/๐๓๖๘
สามเณรอ่องคำ  อ้ายส่า

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

 คยานุสิทธิ

์

 

ชม ๓๑๕๙/๐๓๖๙
สามเณรนวพล  นายมอญ

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

 คยานุสิทธิ

์

 

ชม ๓๑๕๙/๐๓๗๐
สามเณรศรีจันทร์  ปนใจ

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

 จองแปน  

ชม ๓๑๕๙/๐๓๗๑
สามเณรนรินทร์  จันต๊ะ

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

 จองแปน  

ชม ๓๑๕๙/๐๓๗๒
สามเณรเคอหลาว  จันทร์ตา

๑๒/๐๔/๒๕๔๐

 เจดีย์งาม  

ชม ๓๑๕๙/๐๓๗๓
สามเณรรถ  ลุงติ

๐๓/๐๕/๒๕๔๔

 เจดีย์งาม  

ชม ๓๑๕๙/๐๓๗๔
สามเณรวทัญู  ละปาน

๐๒/๐๕/๒๕๔๔

 เชียงยืน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๑ / ๒๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๑๕๙/๐๓๗๕
สามเณรภรัณยู  ลายอย

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

 เชียงยืน  

ชม ๓๑๕๙/๐๓๗๖
สามเณรนิด  ลุงติยะ

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

 ต้นส้านสามัคคี  

ชม ๓๑๕๙/๐๓๗๗
สามเณรภูริณัฐ  วรรณหลวง

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

 ต้นส้านสามัคคี  

ชม ๓๑๕๙/๐๓๗๘
พระยุง วรธมฺโม ลุงนุ

๐๗/๐๗/๒๕๒๙ ๐๒/๐๑/๒๕๕๐

ทุ่งจำลอง  

ชม ๓๑๕๙/๐๓๗๙
สามเณรสิงห์สาคร  แซ่ลี

้

๐๔/๑๐/๒๕๔๔

 ทุ่งจำลอง  

ชม ๓๑๕๙/๐๓๘๐
สามเณรวัฒนา  ลุงตา

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

 ทุ่งจำลอง  

ชม ๓๑๕๙/๐๓๘๑
สามเณรปญจพล  ยีปา

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

 ทุ่งจำลอง  

ชม ๓๑๕๙/๐๓๘๒
พระสมบูรณ์ านงฺกโร ตันวิน

๐๑/๐๑/๒๕๓๓ ๐๑/๐๑/๒๕๕๘

เทพอำนวย  

ชม ๓๑๕๙/๐๓๘๓
สามเณรหลวงติบ

๊

 นามแก้ว

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

 เทพอำนวย  

ชม ๓๑๕๙/๐๓๘๔
สามเณรหลวงบุญ  จันทร์ลม

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

 เทพอำนวย  

ชม ๓๑๕๙/๐๓๘๕
พระบัญญัติ ปฺาวชิโร กาญจนประทุม

๐๑/๐๑/๒๕๓๖ ๐๑/๐๑/๒๕๕๙

ปณณาราม  

ชม ๓๑๕๙/๐๓๘๖
สามเณรบุญเย็น  ลุงติหม่า

๒๕/๐๕/๒๕๔๐

 ปางผึง

้

 

ชม ๓๑๕๙/๐๓๘๗
สามเณรเอกนรินทร์  จิตมันคง

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๓

 ปางผึง

้

 

ชม ๓๑๕๙/๐๓๘๘
สามเณรจ๋อม  นุ่ม

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

 ปาแดง  

ชม ๓๑๕๙/๐๓๘๙
สามเณรวรพรต  อุปครุฑ

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

 ปาแดง  

ชม ๓๑๕๙/๐๓๙๐
สามเณรกวิน  ธรรมมะ

๐๓/๐๘/๒๕๔๒

 โปงทรายคำ  

ชม ๓๑๕๙/๐๓๙๑
สามเณรอภิชาต  ดวงติบ

๊

๐๑/๑๒/๒๕๔๓

 โปงทรายคำ  

ชม ๓๑๕๙/๐๓๙๒
สามเณรพงศกรณ์  นายวัน

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

 โปงทรายคำ  

ชม ๓๑๕๙/๐๓๙๓
สามเณรสุทัศน์  หลางคำ

๐๔/๐๕/๒๕๔๔

 โปงทรายคำ  

ชม ๓๑๕๙/๐๓๙๔
สามเณรภัทราวุธ  ปนเพชร

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

 โปงทรายคำ  

ชม ๓๑๕๙/๐๓๙๕
สามเณรสมพงษ์  ซือหมือ

่ ่

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

 โปงทรายคำ  

ชม ๓๑๕๙/๐๓๙๖
สามเณรบัญชา  นายลุน

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

 โปงทรายคำ  

ชม ๓๑๕๙/๐๓๙๗
พระธนวันต์ กิตฺติวณฺโณ หวังนอก

๐๖/๐๒/๒๕๒๗ ๓๐/๐๕/๒๕๕๘

พระบาทอุดม  

ชม ๓๑๕๙/๐๓๙๘
สามเณรวิโรจน์  เทียนสว่าง

๐๘/๐๙/๒๕๔๓

 พระบาทอุดม  

ชม ๓๑๕๙/๐๓๙๙
สามเณรวายุ  ลุงแก้ว

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

 พระบาทอุดม  

ชม ๓๑๕๙/๐๔๐๐
สามเณรภรัณยู  คงวัง

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

 พระบาทอุดม  

ชม ๓๑๕๙/๐๔๐๑
สามเณรอานนท์  สร้อยจิง

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

 พระบาทอุดม  

ชม ๓๑๕๙/๐๔๐๒
สามเณรดรีมดนัย  ด้วงจิโน

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

 พระบาทอุดม  

ชม ๓๑๕๙/๐๔๐๓
สามเณรศุภชัย  จันติมา

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

 พระบาทอุดม  

ชม ๓๑๕๙/๐๔๐๔
สามเณรชูศักดิ

์

 แซ่เท้า

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

 พระบาทอุดม  

ชม ๓๑๕๙/๐๔๐๕
สามเณรก้อง  ละวัน

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

 แม่งอน  

ชม ๓๑๕๙/๐๔๐๖
สามเณรศุภฤกษ์  ลุงล๊ะ

๒๒/๐๖/๒๕๔๔

 แม่งอน  

ชม ๓๑๕๙/๐๔๐๗
สามเณรหน่อ  จองสาม

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

 แม่งอน  

ชม ๓๑๕๙/๐๔๐๘
สามเณรกษิดิษ  กันทะทรง

๑๒/๐๔/๒๕๔๓

 แม่สูน  

ชม ๓๑๕๙/๐๔๐๙
สามเณรมาด  จองสาม

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

 ล้องอ้อ  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๒ / ๒๗

้
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เลขที

่
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ชม ๓๑๕๙/๐๔๑๐
สามเณรธนกร  ลุงคำ

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

 วัดโปงทรายคำ  

ชม ๓๑๕๙/๐๔๑๑
พระธราธรรม ชวโน ธรรมสุชา

๐๑/๐๗/๒๕๒๗ ๐๖/๐๕/๒๕๕๘

วัดแม่ใจใต้  

ชม ๓๑๕๙/๐๔๑๒
พระวีระวัตร เตชธมฺโม ฤทธิเดช

์

๐๘/๐๑/๒๕๑๙ ๐๔/๐๒/๒๕๕๙

วัดแม่ใจใต้  

ชม ๓๑๕๙/๐๔๑๓
พระมาวเหลิน ปณฺฑิโต ลายอู๋

๐๒/๐๗/๒๕๒๖ ๐๖/๐๔/๒๕๕๘

วาฬุการาม  

ชม ๓๑๕๙/๐๔๑๔
สามเณรสายหลาว  นายจืน

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๔

 วาฬุการาม  

ชม ๓๑๕๙/๐๔๑๕
สามเณรสิทธิพงษ์  เอกะวัน

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

 วาฬุการาม  

ชม ๓๑๕๙/๐๔๑๖
สามเณรหลู่  หมอกเฮง

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

 วาฬุการาม  

ชม ๓๑๕๙/๐๔๑๗
สามเณรก่อฤทธิ

์

 คำปน

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

 วาฬุการาม  

ชม ๓๑๕๙/๐๔๑๘
สามเณรจำรูญ  อิงต่า

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

 วาฬุการาม  

ชม ๓๑๕๙/๐๔๑๙
สามเณรหลาววัน  ตึนธัม

๐๖/๐๑/๒๕๔๐

 วาฬุการาม  

ชม ๓๑๕๙/๐๔๒๐
สามเณรจ่ามบุญ  นายหลาว

๐๓/๐๖/๒๕๔๓

 วาฬุการาม  

ชม ๓๑๕๙/๐๔๒๑
สามเณรณัฐวุฒิ  มหาวงศ์

๐๑/๐๔/๒๕๔๑

 วิเวกการาม  

ชม ๓๑๕๙/๐๔๒๒
สามเณรมอญแสง  จาบชู้

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

 วิเวกการาม  

ชม ๓๑๕๙/๐๔๒๓
สามเณรชนะวงศ์  ลุงยอด

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

 วิเวกการาม  

ชม ๓๑๕๙/๐๔๒๔
สามเณรชาญณรงค์  ปญญาวงค์

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

 วิเวกการาม  

ชม ๓๑๕๙/๐๔๒๕
สามเณรชนะ  ยอดเงิน

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

 ศรีบุญเรือง  

ชม ๓๑๕๙/๐๔๒๖
สามเณรภัทราวุธ  ตาคำ

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

 ศรีบุญเรือง  

ชม ๓๑๕๙/๐๔๒๗
สามเณรฐาปณัช  จินาเหมย

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

 ศรีบุญเรือง  

ชม ๓๑๕๙/๐๔๒๘
สามเณรบัติ  เซียมราย

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

 ศรีบุญเรือง  

ชม ๓๑๕๙/๐๔๒๙
สามเณรจง  ปางน้อย

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

 ศรีบุญเรือง  

ชม ๓๑๕๙/๐๔๓๐
สามเณรเชน  คำหมาด

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

 ศรีบุญเรือง  

ชม ๓๑๕๙/๐๔๓๑
สามเณรมาด  ปากน้อย

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

 ศรีบุญเรือง  

ชม ๓๑๕๙/๐๔๓๒
สามเณรทุนอ่อง  มันยิง

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

 ศรีบุญเรือง  

ชม ๓๑๕๙/๐๔๓๓
สามเณรทัพพสาร  จะก่าทุน

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

 ศรีบุญเรือง  

ชม ๓๑๕๙/๐๔๓๔
สามเณรศรัณย์  เซียมลาย

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

 ศรีบุญเรือง  

ชม ๓๑๕๙/๐๔๓๕
สามเณรทูนอ่อง  ลุงมู

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

 ศรีมงคล  

ชม ๓๑๕๙/๐๔๓๖
สามเณรนรวิชญ์  เขือนคำ

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๔

 ศรีมงคล  

ชม ๓๑๕๙/๐๔๓๗
สามเณรสุทัศน์  สายทอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

 ศรีมงคล  

ชม ๓๑๕๙/๐๔๓๘
สามเณรพัสกร  เดชฤทธิ

์

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

 ศรีมงคล  

ชม ๓๑๕๙/๐๔๓๙
สามเณรนครินทร์  ใจศักดิ

์

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

 สระนิคม  

ชม ๓๑๕๙/๐๔๔๐
สามเณรจักรกฤษ  ชมพู

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

 สุนทราราม  

ชม ๓๑๕๙/๐๔๔๑
สามเณรเจษฎา  ยาวิชัย

๑๗/๐๑/๒๕๔๓

 สุวรรณาราม  

ชม ๓๑๕๙/๐๔๔๒
สามเณรศรราม  ธรรมสอน

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

 สุวรรณาราม  

ชม ๓๑๕๙/๐๔๔๓
สามเณรอภิวัฒน์  หานาวี

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

 สุวรรณาราม  

ชม ๓๑๕๙/๐๔๔๔
สามเณรภูเบศน์  ตาคำ

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

 สุวรรณาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๓ / ๒๗

้



ศ.๔

 

เลขที
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ชม ๓๑๕๙/๐๔๔๕
สามเณรภานุพงษ์  ศรีคำวัง

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

 สุวรรณาราม  

ชม ๓๑๕๙/๐๔๔๖
พระบุญส่ง จนฺทสาโร ปนติ

๒๓/๐๘/๒๕๐๙ ๐๔/๐๗/๒๕๕๗

โสภณาราม  

ชม ๓๑๕๙/๐๔๔๗
สามเณรธนวัฒน์  ชมพูพร้อย

๑๑/๐๕/๒๔๙๐

 หนองยาว  

ชม ๓๑๕๙/๐๔๔๘
สามเณรรัชพล  ยอดเงิน

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

 หนองยาว  

ชม ๓๑๕๙/๐๔๔๙
สามเณรศุภกร  เกิดสำราญ

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

 หนองยาว  

ชม ๓๑๕๙/๐๔๕๐
สามเณรเคือ  ลุงอ่อง

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

 ห้วยโจ้  

ชม ๓๑๕๙/๐๔๕๑
สามเณรจักริน  จันทร์ตา

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

 ห้วยโจ้  

ชม ๓๑๕๙/๐๔๕๒
สามเณรชาติชาย  รุ่งเรือง

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

 แม่สาว  

ชม ๓๑๕๙/๐๔๕๓
สามเณรชนะภัย  ชมใจ

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

 แม่อายหลวง  

ชม ๓๑๕๙/๐๔๕๔
สามเณรกานต์  อ่องปู

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

 ศรีดอนแก้ว  

ชม ๓๑๕๙/๐๔๕๕
พระสม ถามิโก อินธิชัยมงคล

๑/๑/๒๔๙๓ ๒๒/๗/๒๕๕๓

เขือนผาก

่

 

ชม ๓๑๕๙/๐๔๕๖
สามเณรพิชัยภูษิต  ไม้สูงเนิน

๑/๗/๒๕๔๕
 เขือนผาก

่

 

ชม ๓๑๕๙/๐๔๕๗
สามเณรนนทกรณ์  ฤทธิเดช

์

๑๐/๓/๒๕๔๖

 เขือนผาก

่

 

ชม ๓๑๕๙/๐๔๕๘
สามเณรชิษณุพงษ์  ทองสุข

๑/๖/๒๕๔๖
 เขือนผาก

่

 

ชม ๓๑๕๙/๐๔๕๙
สามเณรศุภากิตติ  ศรีวิชัย

๑/๗/๒๕๔๗
 เขือนผาก

่

 

ชม ๓๑๕๙/๐๔๖๐
สามเณรชลันธร  คำภูเขียว

๑/๑๑/๒๕๔๗

 เขือนผาก

่

 

ชม ๓๑๕๙/๐๔๖๑
พระถนอม นนฺทิโย ภูมิมาลา

๑/๑/๒๔๘๖ ๒๒/๗/๒๕๕๓

ดอยใต้  

ชม ๓๑๕๙/๐๔๖๒
พระประทีป วิสุทฺธิสีโล เครือก้ว

๑๙/๔/๒๕๒๑ ๒๐/๒/๒๕๕๙

ต้นกอก  

ชม ๓๑๕๙/๐๔๖๓
สามเณรมงคล  จันทร์แสง

๒๒/๔/๒๕๔๔

 ท่ามะเกียง

๋

 

ชม ๓๑๕๙/๐๔๖๔
สามเณรทนันชัย  พรมแก้ว

๑๒/๗/๒๕๔๕

 ท่ามะเกียง

๋

 

ชม ๓๑๕๙/๐๔๖๕
พระธนากร อคฺคปฺโ หม่อมไหล

๑๕/๙/๒๕๓๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ทุ่งหลวง  

ชม ๓๑๕๙/๐๔๖๖
สามเณรเทพพิทักษ์  สุนันต๊ะ

๖/๖/๒๕๔๔
 ทุ่งหลวง  

ชม ๓๑๕๙/๐๔๖๗
สามเณรณัฐพงษ์  วิริยะ

๔/๔/๒๕๔๖
 บ้านหม้อ  

ชม ๓๑๕๙/๐๔๖๘
พระฉันท์ สิริมงฺคโล ใจหลวง

๒/๓/๒๔๘๙ ๑๗/๔/๒๕๕๙

บ้านหลวง  

ชม ๓๑๕๙/๐๔๖๙
พระธัชศิต สุทฺโธ กิตติวัฒนากร

๑๖/๑๐/๒๕๓๒
๑๖/๗/๒๕๕๙

บ้านหลวง  

ชม ๓๑๕๙/๐๔๗๐
สามเณรใส  ตรีสุวรรณ

๑๗/๖/๒๕๔๑

 บ้านหลวง  

ชม ๓๑๕๙/๐๔๗๑
สามเณรหนุ่ม  จุลสุวรรณ

๔/๓/๒๕๔๒
 บ้านหลวง  

ชม ๓๑๕๙/๐๔๗๒
สามเณรแสง  ตรีสุวรรณ

๑/๖/๒๕๔๓
 บ้านหลวง  

ชม ๓๑๕๙/๐๔๗๓
สามเณรพงสกร  ไชยศรี

๕/๑/๒๕๔๕
 บ้านหลวง  

ชม ๓๑๕๙/๐๔๗๔
สามเณรน้อย  จุลสุวรรณ

๙/๗/๒๕๔๖
 บ้านหลวง  

ชม ๓๑๕๙/๐๔๗๕
สามเณรกิติธรา  ปนตา

๑๗/๓/๒๕๔๗

 ปาจี

้

 

ชม ๓๑๕๙/๐๔๗๖
พระศุภชาติ จนฺทโชโต จันทิมา

๑๔/๑๒/๒๕๑๙

๒/๔/๒๕๕๘
ปาลัน  

ชม ๓๑๕๙/๐๔๗๗
พระยุทธการ ชวนปฺโ จำกัด

๓๑/๕/๒๕๓๑ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ปาลัน  

ชม ๓๑๕๙/๐๔๗๘
สามเณรพงศ์ศิริ  คำหอม

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

 ปาลัน  

ชม ๓๑๕๙/๐๔๗๙
พระขวัญชัย เมธิโก ใจปะ

๒๒/๖/๒๕๑๓ ๓/๑๒/๒๕๕๔

ปาสหธรรมิการาม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๔ / ๒๗

้
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่
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ชม ๓๑๕๙/๐๔๘๐
พระบุญศิริชัย สุจิตฺโต กิติวงค์

๑๙/๘/๒๕๒๐ ๑๖/๑๒/๒๕๕๗

พระธาตุกลางใจเมือง
 

ชม ๓๑๕๙/๐๔๘๑
สามเณรณัฐณาวรรณ  แสนสุข

๑๕/๔/๒๕๔๖

 พระธาตุขุนโก๋น  

ชม ๓๑๕๙/๐๔๘๒
สามเณรธนากร  กากุล

๒๓/๒/๒๕๔๖

 ม่วงคำ  

ชม ๓๑๕๙/๐๔๘๓
พระพนันโชค พุทธรกฺขิโต ศิริผล

๑๕/๓/๒๕๒๗
๘/๒/๒๕๕๙

แม่แพง  

ชม ๓๑๕๙/๐๔๘๔
พระกิติพงษ์ วรมงฺคโล จอมติบ

๊

๑/๓/๒๕๓๒ ๘/๒/๒๕๕๙
แม่แพง  

ชม ๓๑๕๙/๐๔๘๕
สามเณรปฏิภาณ  สุขแก้ว

๑/๑/๒๕๔๖
 แม่เหียะ  

ชม ๓๑๕๙/๐๔๘๖
สามเณรอรรณพ  ไทยานุสรณ์

๑/๕/๒๕๔๕
 สหกรณ์แปลงสอง  

ชม ๓๑๕๙/๐๔๘๗
พระวันชนะ อาจารสุโภ มหาวัน

๑๓/๙/๒๕๓๕ ๑๑/๔/๒๕๕๙

สันนาเม็ง  

ชม ๓๑๕๙/๐๔๘๘
พระธมกรณ์ กิตฺติาโณ อิมทรัพย์

่

๑๕/๖/๒๕๓๘ ๒๙/๑๑/๒๕๕๘

สันปง  

ชม ๓๑๕๙/๐๔๘๙
พระจรณินทร์ จิตฺตสํวโร วงค์แสง

๙/๑๑/๒๕๓๖
๔/๔/๒๕๕๙

สันปง  

ชม ๓๑๕๙/๐๔๙๐
พระจรุญ อคฺคธมฺโม สิทธิวงค์

๘/๘/๒๕๑๔
๒๑/๑๑/๒๕๕๘

สันยาว  

ชม ๓๑๕๙/๐๔๙๑
พระนพพร วิสารโท สุพุง

๗/๖/๒๕๓๒
๒๑/๑๑/๒๕๕๘

สันยาว  

ชม ๓๑๕๙/๐๔๙๒
สามเณรวรัญู  ภูตาสืบ

๕/๑๐/๒๕๓๙

 ห้วยงู  

ชม ๓๑๕๙/๐๔๙๓
สามเณรพิชัย  บรมบรรพตกุล

๒๐ / ๙ / ๒๕๔๒

 ช่างเคิง

่

 

ชม ๓๑๕๙/๐๔๙๔
สามเณรพงศกร  คำแสน

๒๙ / ๘ / ๒๕๔๕

 บ้านทัพ  

ชม ๓๑๕๙/๐๔๙๕
สามเณรสุธีร์  ทะบุญ

๖ / ๖ / ๒๕๔๖

 บ้านทัพ  

ชม ๓๑๕๙/๐๔๙๖
สามเณรปฏิพล  กันทะปา

๑๔ / ๘ / ๒๕๔๖

 บ้านทัพ  

ชม ๓๑๕๙/๐๔๙๗
พระภัทรภณ พุทฺธิสาโร กรรณิกา

๒๓ / ๒ / ๒๕๒๗ ๒๖ / ๗ / ๒๕๕๘

บุปผาราม  

ชม ๓๑๕๙/๐๔๙๘
สามเณรภาราดร  ธำรงสิงขรกวี

๓๐ / ๗ / ๒๕๔๖

 บุปผาราม  

ชม ๓๑๕๙/๐๔๙๙
สามเณรนิติพล  เขตผาติปญญา

๓ / ๕ / ๒๕๔๕

 บุปผาราม  

ชม ๓๑๕๙/๐๕๐๐
สามเณรมนตรี  ชลสายธาร

๓ / ๑ / ๒๕๔๗

 บุปผาราม  

ชม ๓๑๕๙/๐๕๐๑
สามเณรณรงค์ฤทธิ

์

 หลวงฤทธิ

์

๒๘ / ๑ / ๒๕๔๕

 พระบาท  

ชม ๓๑๕๙/๐๕๐๒
สามเณรพลพล  บุญถนอม

๑๓ / ๓ / ๒๕๔๖

 พร้าวหนุ่ม  

ชม ๓๑๕๙/๐๕๐๓
สามเณรธีรพงษ์  กวินศรีพาณิชย์

๑๒ / ๒ / ๒๕๔๔

 พุทธเอ้น  

ชม ๓๑๕๙/๐๕๐๔
สามเณรกำพล  เล่าเปยม

๑๐ / ๑๒ / ๒๕๔๖

 พุทธเอ้น  

ชม ๓๑๕๙/๐๕๐๕
สามเณรธิตินันท์  สารินจา

๒๒ / ๔ / ๒๕๔๕

 แม่นาจร  

ชม ๓๑๕๙/๐๕๐๖
สามเณรศุภลักษณ์  ศรีโสดา

๑๓ / ๒ / ๒๕๔๖

 แม่ปาน  

ชม ๓๑๕๙/๐๕๐๗
สามเณรภูตะวัน  กาไว

๓๐ / ๔ / ๒๕๔๖

 แม่วาก  

ชม ๓๑๕๙/๐๕๐๘
สามเณรอนุรักษ์  

พงศ์พนาเพชรไพร

๑๙ / ๖ / ๒๕๔๕

 ยางหลวง  

ชม ๓๑๕๙/๐๕๐๙
สามเณรกรวิชณ์  นิปุณะ

๑๕ / ๖ / ๒๕๔๖

 ยางหลวง  

ชม ๓๑๕๙/๐๕๑๐
สามเณรวีระพล  วิรามอำไพ

๑๖ / ๓ / ๒๕๔๓

 ห้วยริน  

ชม ๓๑๕๙/๐๕๑๑
สามเณรชัชพล  เทพปะนะ

๗ / ๓ / ๒๕๔๖

 ห้วยริน  

ชม ๓๑๕๙/๐๕๑๒
พระเนตรธวัช ธมฺมธโร แสนธพิงค์

๑๖/๑/๒๕๓๖
๖/๖/๒๕๕๙

วัดช่อแลพระงาม  

ชม ๓๑๕๙/๐๕๑๓
พระภูวดล ถาวโร ไชยสุวรรณ์

๖/๑/๒๕๓๓ ๓๐/๗/๒๕๕๗

วัดทุ่งหลวง  

ชม ๓๑๕๙/๐๕๑๔
สามเณรสงกรานต์  ทิพย์โน

๔/๔/๒๕๔๕
 วัดบวกหมือ

้

 

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๕ / ๒๗

้
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ชม ๓๑๕๙/๐๕๑๕
สามเณรสัมพันธ์  ลุงยะ

๙/๘/๒๕๔๗
 วัดบวกหมือ

้

 

ชม ๓๑๕๙/๐๕๑๖
สามเณรพนาเวทย์  แสนสนิท

๒๑/๓/๒๕๔๔

 วัดบ้านช้าง  

ชม ๓๑๕๙/๐๕๑๗
พระธีระพงศ์ จนฺทสโร อินต๊ะชาญ

๒๕/๑/๒๕๓๗
๖/๗/๒๕๕๗

วัดบ้านปง  

ชม ๓๑๕๙/๐๕๑๘
พระสุขสันต์ สนฺตจิตฺโต ตันกุณะ

๑๔/๙/๒๕๓๓ ๒๘/๑๒/๒๕๕๗

วัดบ้านเปา  

ชม ๓๑๕๙/๐๕๑๙
พระชัยยุต ชยวุฑฺโฒ อินต๊ะก๋อน

๑๕/๗/๒๕๑๘ ๕/๑๐/๒๕๕๗

วัดบ้านใหม่  

ชม ๓๑๕๙/๐๕๒๐
สามเณรวันชัย  อิงต่า

่

๑/๔/๒๕๔๕
 วัดปางเปา  

ชม ๓๑๕๙/๐๕๒๑
สามเณรกร  ลุงลู

๑/๓/๒๕๔๖
 วัดปางเปา  

ชม ๓๑๕๙/๐๕๒๒
สามเณรเก่ง  ลุงส่า

๓/๓/๒๕๔๖
 วัดปางเปา  

ชม ๓๑๕๙/๐๕๒๓
สามเณรแสงพล  มณีกุล

๑/๔/๒๕๔๖
 วัดปางเปา  

ชม ๓๑๕๙/๐๕๒๔
พระทัตเทพ โชติปฺโ พิลาลี

๓๐/๗/๒๕๓๙ ๑๓/๗/๒๕๕๙

วัดปาเนรมิต  

ชม ๓๑๕๙/๐๕๒๕
สามเณรทรงพล  ลุงคำ

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

 วัดปาเนรมิต  

ชม ๓๑๕๙/๐๕๒๖
สามเณรป  ลุงนะ

๑/๑/๒๕๔๖
 วัดปาเนรมิต  

ชม ๓๑๕๙/๐๕๒๗
สามเณรกมล  แสงคำ

๑/๘/๒๕๔๗
 วัดปาเนรมิต  

ชม ๓๑๕๙/๐๕๒๘
สามเณรแสงยอด  จะกอ

๑/๑/๒๕๔๘
 วัดปาเนรมิต  

ชม ๓๑๕๙/๐๕๒๙
สามเณรสุรพล  ลุงต๊ะ

๒๕/๒/๒๕๔๖

 
วัดพระธาตุจอมธรรม

 

ชม ๓๑๕๙/๐๕๓๐
พระกิตติศักดิ

์

ถิรวุฑฺโฒ ชุ่มแสง

๒๙/๙/๒๕๓๓ ๒๓/๗/๒๕๕๘

วัดพระธาตุสุนันทา  

ชม ๓๑๕๙/๐๕๓๑
พระอดุลย์ ทิพฺพมโน ทิพย์ทัย

๑๓/๕/๒๕๐๘ ๑๒/๗/๒๕๕๙

วัดพระธาตุสุนันทา  

ชม ๓๑๕๙/๐๕๓๒
พระบุญเทียน ปฺาทีโป ครุฑแสน

๙/๔/๒๕๒๑ ๑๒/๗/๒๕๕๙

วัดพระธาตุสุนันทา  

ชม ๓๑๕๙/๐๕๓๓
พระมงคล ชยมงฺคโล นาโห

๑๑/๑๑/๒๕๓๑
๑๒/๗/๒๕๕๙

วัดพระธาตุสุนันทา  

ชม ๓๑๕๙/๐๕๓๔
สามเณรอัตชนะ  คำใจ

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

 วัดม่วงคำ  

ชม ๓๑๕๙/๐๕๓๕
พระกานต์ านวีโร อินต๊ะ

๒๑/๖/๒๕๓๔ ๒๐/๓/๒๕๕๙

วัดเมืองกืด

้

 

ชม ๓๑๕๙/๐๕๓๖
สามเณรอดิเทพ  หมันดี

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

 วัดเมืองกืด

้

 

ชม ๓๑๕๙/๐๕๓๗
สามเณรณัฐวุฒิ  มะโนใจ

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

 วัดเมืองกืด

้

 

ชม ๓๑๕๙/๐๕๓๘
สามเณรสราวุธ  มณีรัตน์

๓๐/๕/๒๕๔๔

 วัดแม่ขะจาน  

ชม ๓๑๕๙/๐๕๓๙
สามเณรนวพล  จันทร์รุ่งเรือง

๗/๘/๒๕๔๖
 วัดแม่แตง  

ชม ๓๑๕๙/๐๕๔๐
สามเณรณัฐชัย  จุมปาวรรณ์

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

 วัดรำเปง  

ชม ๓๑๕๙/๐๕๔๑
สามเณรศุภเกียรติ  สุคำมา

๒๕/๓/๒๕๔๗

 วัดรำเปง  

ชม ๓๑๕๙/๐๕๔๒
พระไทรทอง กตปฺุโ ระว้า

๒๒/๑๒/๒๕๑๘
๑๖/๗/๒๕๕๘

วัดวังแดง  

ชม ๓๑๕๙/๐๕๔๓
สามเณรอานนท์  บุญเรือง

๒๐/๑/๒๕๔๖

 วัดวังแดง  

ชม ๓๑๕๙/๐๕๔๔
พระพิเชษฐ์ มหายโส ชมภูลัย

๒๗/๙/๒๕๑๖ ๑๐/๕/๒๕๕๖

วัดหนองก๋าย  

ชม ๓๑๕๙/๐๕๔๕
พระณเคน ธมฺมวโร อภิบูลย์

๔/๖/๒๕๒๐ ๑/๑/๒๕๕๙
วัดหนองก๋าย  

ชม ๓๑๕๙/๐๕๔๖
พระจรัญ ปยธมฺโม ทิพจร

๙/๗/๒๕๐๒
๑๔/๒/๒๕๕๙

วัดหนองก๋าย  

ชม ๓๑๕๙/๐๕๔๗
พระวิรัตน์ ขนฺติจิตฺโต จริตดีสม

๒๐/๔/๒๕๔๐ ๒๔/๕/๒๕๕๙

วัดหนองก๋าย  

ชม ๓๑๕๙/๐๕๔๘
สามเณรนเรศ  ปนคำ

๒๗/๓/๒๕๔๖

 วัดหนองโค้ง  

ชม ๓๑๕๙/๐๕๔๙
สามเณรเต๋า  ลุงใส

๑๓/๗/๒๕๔๕

 วัดหนองบัว  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๖ / ๒๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๑๕๙/๐๕๕๐
สามเณรปฏิญญา  พูนเปรียม

่

๑/๓/๒๕๔๕
 วัดหนองหล่ม  

ชม ๓๑๕๙/๐๕๕๑
พระสุรสิทธิ

์

อริยวํโส ปนทะ

๒๙/๖/๒๕๒๓ ๑๖/๗/๒๕๕๙

วัดหนองออน  

ชม ๓๑๕๙/๐๕๕๒
พระสงวน สีลเตโช มะลิธิ

๕/๖/๒๔๙๓ ๑๗/๑/๒๕๕๘

วัดห้วยไร่  

ชม ๓๑๕๙/๐๕๕๓
สามเณรปกรณ์สิทธิ

์

 เลาวือ

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

 กุมภประดิษฐ์  

ชม ๓๑๕๙/๐๕๕๔
สามเณรสมคิด  ลุงนุ

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

 ตำหนักธรรมนิมิตร  

ชม ๓๑๕๙/๐๕๕๕
สามเณรหน้าบุญ  ลุงแดง

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

 ตำหนักธรรมนิมิตร  

ชม ๓๑๕๙/๐๕๕๖
สามเณรสยาม  คำหลู๋

๒๕/๐๒/๒๕๔๑

 ทรายมูล  

ชม ๓๑๕๙/๐๕๕๗
สามเณรหนุ่ม  จาตี

๋

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

 ทรายมูล  

ชม ๓๑๕๙/๐๕๕๘
สามเณรกฤษกร  อินทร์ทอง

๑๐/๐๗/๒๕๔๓

 นำตกแม่สา  

ชม ๓๑๕๙/๐๕๕๙
สามเณรจิรวัฒน์  สิทธิน้อย

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

 นำตกแม่สา  

ชม ๓๑๕๙/๐๕๖๐
สามเณรแสง  ลุงหนันต๊ะ

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

 นำตกแม่สา  

ชม ๓๑๕๙/๐๕๖๑
สามเณรอ่องมิน

้

 ยีนาง

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

 นำตกแม่สา  

ชม ๓๑๕๙/๐๕๖๒
สามเณรอ่องยุ้น  จายแข่ง

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

 นำตกแม่สา  

ชม ๓๑๕๙/๐๕๖๓
สามเณรทุลส่า  ลุงหลู่

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

 นำตกแม่สา  

ชม ๓๑๕๙/๐๕๖๔
สามเณรบัณฑิต  ถนอมวรกุล

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

 นำตกแม่สา  

ชม ๓๑๕๙/๐๕๖๕
สามเณรจิณณวัตร  สุขสกุลปญญา

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

 บุปผาราม  

ชม ๓๑๕๙/๐๕๖๖
สามเณรกิตติศักดิ

์

 มาลี

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

 ประกาศธรรม  

ชม ๓๑๕๙/๐๕๖๗
สามเณรอังกูร  แดงประเสริฐ

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

 ประกาศธรรม  

ชม ๓๑๕๙/๐๕๖๘
สามเณรศุภชัย  วงค์เสือ

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

 

โปงแยงเฉลิมพระเกียรติ

 

ชม ๓๑๕๙/๐๕๖๙
สามเณรวศิน  ดวงจันทร์

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

 พรหมประดิษฐ์  

ชม ๓๑๕๙/๐๕๗๐
สามเณรเทพทัต  บุญชูตรงจิต

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

 พระธาตุจอมแตง  

ชม ๓๑๕๙/๐๕๗๑
สามเณรวิริยะ  มะระใจ

๐๑/๐๖/๒๕๔๔

 พระนอน  

ชม ๓๑๕๙/๐๕๗๒
สามเณรนภัพ  แสงท้าว

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

 พระนอน  

ชม ๓๑๕๙/๐๕๗๓
สามเณรดำรง  ลุงลี

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

 พระนอน  

ชม ๓๑๕๙/๐๕๗๔
พระเตชิต ิตเมโธ มโนมัยกุล

๑๙/๑๐/๒๕๓๗ ๐๖/๑๒/๒๕๕๗

พระพุทธบาทสีรอย

่

 

ชม ๓๑๕๙/๐๕๗๕
สามเณรลี  ลุงมา

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

 โพธินิมิตร  

ชม ๓๑๕๙/๐๕๗๖
สามเณรหน่อคำ  ลุงหลู่

๑๔/๐๑/๒๕๔๔

 มงคลประสิทธิ

์

 

ชม ๓๑๕๙/๐๕๗๗
สามเณรพุฒิพงษ์  สุขแก้ว

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

 มงคลประสิทธิ

์

 

ชม ๓๑๕๙/๐๕๗๘
สามเณรพงศ์ภรณ์  เมรไฟ

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

 แม่ริม  

ชม ๓๑๕๙/๐๕๗๙
สามเณรชูชาติ  ธนาภูมิพันธ์

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

 แม่ริม  

ชม ๓๑๕๙/๐๕๘๐
สามเณรจันทร์พันธ์  มาเยอะ

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

 แม่ริม  

ชม ๓๑๕๙/๐๕๘๑
สามเณรเพชรพิทักษ์  บุญมา

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

 แม่ริม  

ชม ๓๑๕๙/๐๕๘๒
สามเณรพงษ์เพชร  ดอกหล้า

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

 แม่ริม  

ชม ๓๑๕๙/๐๕๘๓
สามเณรชานน  ลุงจอง

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

 แม่ริม  

ชม ๓๑๕๙/๐๕๘๔
สามเณรจักรพล  หยกรัตนมาลัย

๐๔/๐๒/๒๕๔๔

 แม่สา  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๗ / ๒๗

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๑๕๙/๐๕๘๕
สามเณรสมหมาย  ลุงซู่

๑๓/๐๗/๒๕๔๔

 แม่แอน  

ชม ๓๑๕๙/๐๕๘๖
สามเณรธนวันต์  การุญบริรักษ์

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

 แม่แอน  

ชม ๓๑๕๙/๐๕๘๗
สามเณรณรงค์ชัย  ถาวรวิจิตร

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

 วาลุการาม  

ชม ๓๑๕๙/๐๕๘๘
สามเณรภาณุพงค์  ณ ลำพูน

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

 วิจิตรวารี  

ชม ๓๑๕๙/๐๕๘๙
สามเณรพยุต  พิชิตธรรมกร

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

 สว่างบรรเทิง  

ชม ๓๑๕๙/๐๕๙๐
พระบุญชู วุฑฺฒิธมฺโม รักดี

๑๑/๐๘/๒๕๐๑ ๒๒/๐๓/๒๕๒๒

สะลวง  

ชม ๓๑๕๙/๐๕๙๑
พระชืน

่

อคฺคจิตฺโต ปนต๊ะ

๑๐/๐๘/๒๔๙๒ ๒๖/๐๔/๒๕๔๑

สิทธิทรงธรรม  

ชม ๓๑๕๙/๐๕๙๒
สามเณรสมยศ  กานติบ

๊

๒๓/๐๘/๒๕๓๒

 สุวรรณาวาส  

ชม ๓๑๕๙/๐๕๙๓
พระภานุพงค์ สุภาจาโร ไชยยา

๒๗/๐๘/๒๕๓๖ ๑๐/๐๔/๒๕๕๙

โสภณาราม  

ชม ๓๑๕๙/๐๕๙๔
สามเณรไวทิน  ใจเมือง

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

 หนองปนเจียง  

ชม ๓๑๕๙/๐๕๙๕
สามเณรรุ่ง  ใจสัตย์

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

 หัวดง  

ชม ๓๑๕๙/๐๕๙๖
สามเณรรัฐธรรมนูญ  ต๊ะรังษี

๑๐/๑๒/๒๕๔๓

 อินทาราม  

ชม ๓๑๕๙/๐๕๙๗
สามเณรอนุพนธ์  จันทะนิต

๑๔/๐๗/๒๕๔๔

 อินทาราม  

ชม ๓๑๕๙/๐๕๙๘
สามเณรแสงชัย  อนุดีเก้า

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

 อินทาราม  

ชม ๓๑๕๙/๐๕๙๙
สามเณรทัตพงศ์  ยาง

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

 อินทาราม  

ชม ๓๑๕๙/๐๖๐๐
สามเณรศราวุธ  ดำรงชูทรัพย์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

 อินทาราม  

ชม ๓๑๕๙/๐๖๐๑
สามเณรจ่ามอู  เซียมราย

๐๑/๐๑/๒๕๔๑

 กาวีละ  

ชม ๓๑๕๙/๐๖๐๒
สามเณรจ่ามสี

่

 เซียมราย

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

 กาวีละ  

ชม ๓๑๕๙/๐๖๐๓
สามเณรพีรพัฒน์  จองมล

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

 กาวีละ  

ชม ๓๑๕๙/๐๖๐๔
สามเณรภานุเดช  จะอือ

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

 ท่าตอน  

ชม ๓๑๕๙/๐๖๐๕
สามเณรนิวัติ  ปอฉิม

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

 ท่าตอน  

ชม ๓๑๕๙/๐๖๐๖
สามเณรสายแลง  นายกอ

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

 ท่าตอน  

ชม ๓๑๕๙/๐๖๐๗
สามเณรนฤเบศน์  ตันฑุลวณิชย์

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

 ท่าตอน  

ชม ๓๑๕๙/๐๖๐๘
สามเณรราเชนทร์  มาแดง

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

 ธัมมิกาวาส  

ชม ๓๑๕๙/๐๖๐๙
สามเณรประกิจ  สุมาลัย

๑๐/๑๐/๒๕๓๓

 นิวาสสถาน  

ชม ๓๑๕๙/๐๖๑๐
สามเณรวีระกุล  นายคำ

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

 นิวาสสถาน  

ชม ๓๑๕๙/๐๖๑๑
สามเณรจ่ามแสง  เจนแสง

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

 นิวาสสถาน  

ชม ๓๑๕๙/๐๖๑๒
สามเณรคมชิด  แซ่โกว

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

 นิวาสสถาน  

ชม ๓๑๕๙/๐๖๑๓
สามเณรอนุชิต  นายวงค์

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

 นิวาสสถาน  

ชม ๓๑๕๙/๐๖๑๔
สามเณรสิรวิชญ์  ปนจันทร์

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

 นิวาสสถาน  

ชม ๓๑๕๙/๐๖๑๕
สามเณรคมชิด  ซอหย่า

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

 นิวาสสถาน  

ชม ๓๑๕๙/๐๖๑๖
สามเณรวงศธร  แซ่หวัง

๐๘/๐๖/๒๕๔๑

 ปางต้นเดือ

่

 

ชม ๓๑๕๙/๐๖๑๗
สามเณรหลาวเคือ  เมืองยอน

๐๓/๐๑/๒๕๔๔

 แม่อายหลวง  

ชม ๓๑๕๙/๐๖๑๘
สามเณรจ่าม  ลุงต่า

๐๘/๐๕/๒๕๔๒

 สว่างไพบูลย์  

ชม ๓๑๕๙/๐๖๑๙
สามเณรดาว  ลุงตา

๒๔/๐๓/๒๕๔๓

 สว่างไพบูลย์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๘ / ๒๗

้
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่
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ชม ๓๑๕๙/๐๖๒๐
สามเณรทูน  ลุงต่า

๐๕/๐๓/๒๕๔๔

 สว่างไพบูลย์  

ชม ๓๑๕๙/๐๖๒๑
สามเณรอัง  ลุงจ่าม

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

 สว่างไพบูลย์  

ชม ๓๑๕๙/๐๖๒๒
พระอุ่น านวุฑฺโฒ บุญมี

๓๑/๑๐/๒๕๒๗ ๒๒/๐๓/๒๕๕๙

สันต้นดู่  

ชม ๓๑๕๙/๐๖๒๓
พระบุญรักษ์ อนุพโล อาวรณ์

๑๐/๐๔/๒๕๒๓ ๒๐/๐๓/๒๕๕๔

สันต้นหมือ

้

 

ชม ๓๑๕๙/๐๖๒๔
สามเณรกิตติ  ศิลปศิริ

๑๙/๐๒/๒๕๔๒

 สันต้นหมือ

้

 

ชม ๓๑๕๙/๐๖๒๕
สามเณรคณนพัฒน์  สมภารจันทร์

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

 สีลาอาสน์  

ชม ๓๑๕๙/๐๖๒๖
สามเณรสมชาย  จันจา

๑๑/๑๐/๒๕๔๓

 กองลม  

ชม ๓๑๕๙/๐๖๒๗
สามเณรยศ  ลุงทูน

๑/๑/๒๕๔๔
 กองลม  

ชม ๓๑๕๙/๐๖๒๘
พระบุญมา ปฺานนฺโท ลุงมัน

่

๑๐/๐๔/๒๕๓๖ ๐๓/๐๕/๒๕๕๖

ฟาเวียงอินทร์  

ชม ๓๑๕๙/๐๖๒๙
พระปยพล โภควํโส ส่วยจอง

๒๖/๐๓/๒๕๓๖ ๐๗/๐๔/๒๕๕๗

ฟาเวียงอินทร์  

ชม ๓๑๕๙/๐๖๓๐
สามเณรอาทิตย์  อินต๊ะ

๑๐/๐๔/๒๕๔๒

 ฟาเวียงอินทร์  

ชม ๓๑๕๙/๐๖๓๑
สามเณรจริงใจ  อินต๊ะ

๐๗/๐๗/๒๕๔๓

 ฟาเวียงอินทร์  

ชม ๓๑๕๙/๐๖๓๒
สามเณรสุชาติ  สีสว่าง

๑๗/๐๗/๒๕๔๔

 ฟาเวียงอินทร์  

ชม ๓๑๕๙/๐๖๓๓
สามเณรรินทร์  ลุงปงยะ

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

 ฟาเวียงอินทร์  

ชม ๓๑๕๙/๐๖๓๔
สามเณรบัญชา  แสงอินทร์

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

 ฟาเวียงอินทร์  

ชม ๓๑๕๙/๐๖๓๕
สามเณรเคอ  ยาจิง

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

 ฟาเวียงอินทร์  

ชม ๓๑๕๙/๐๖๓๖
สามเณรสิริ  ปูลิน

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

 ฟาเวียงอินทร์  

ชม ๓๑๕๙/๐๖๓๗
สามเณรรัตนพล  คำอู๋

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

 ฟาเวียงอินทร์  

ชม ๓๑๕๙/๐๖๓๘
สามเณรโสภณ  สมอินทร์

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

 ฟาเวียงอินทร์  

ชม ๓๑๕๙/๐๖๓๙
สามเณรหนุ่ม  ลุงวิ

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

 ฟาเวียงอินทร์  

ชม ๓๑๕๙/๐๖๔๐
สามเณรปฏิพล  สีแสงจันทร์

๒๔/๐๗/๒๕๕๐

 ฟาเวียงอินทร์  

ชม ๓๑๕๙/๐๖๔๑
พระก๋อนเมือง ปฺาสิริ คำดี

๑๖/๑๒/๒๕๓๔
๒๑/๕/๒๕๕๘

ม่วงปอก  

ชม ๓๑๕๙/๐๖๔๒
สามเณรพงษ์  เปติ

๓/๓/๒๕๔๔
 ม่วงปอก  

ชม ๓๑๕๙/๐๖๔๓
สามเณรสมชาย  อิงต่า

่

๕/๑/๒๕๔๖
 ม่วงปอก  

ชม ๓๑๕๙/๐๖๔๔
สามเณรชาติชาย  ดินแดน

๖/๒/๒๕๔๖
 ม่วงปอก  

ชม ๓๑๕๙/๐๖๔๕
สามเณรหลาว  ลุงซอ

๑/๑/๒๕๔๐
 เวียงแหง  

ชม ๓๑๕๙/๐๖๔๖
สามเณรป  หน่าหลิง

่

๓/๓/๒๕๔๕
 เวียงแหง  

ชม ๓๑๕๙/๐๖๔๗
สามเณรทุน  ลุงติ

๊

๖/๑๒/๒๕๔๖

 เวียงแหง  

ชม ๓๑๕๙/๐๖๔๘
พระพีระพล วีรพโล วิริยะตานนท์

๒๓/๒/๒๕๓๖
๙/๔/๒๕๕๙

ห้วยไคร้  

ชม ๓๑๕๙/๐๖๔๙
สามเณรพรไชย  สีมา

๑/๗/๒๕๔๔
 ห้วยไคร้  

ชม ๓๑๕๙/๐๖๕๐
สามเณรอาทิตย์  อารุม

๒๖/๗/๒๕๔๕

 ห้วยหก  

ชม ๓๑๕๙/๐๖๕๑
สามเณรยอดเมือง  ลุงละ

๑/๑/๒๕๔๖
 ห้วยหก  

ชม ๓๑๕๙/๐๖๕๒
พระเกียรติฉัตร เตชธมฺโม บุญมาลา

๑๙/๐๒/๒๕๓๗ ๐๓/๑๒/๒๕๕๘

ทรายมูล  

ชม ๓๑๕๙/๐๖๕๓
พระจักริน อิทฺธิาโณ วะรายอ

๑๐/๐๓/๒๕๓๙ ๒๗/๐๓/๒๕๕๙

ทรายมูล  

ชม ๓๑๕๙/๐๖๕๔
พระสมเกียรติ คุณวุฑฺโฒ เวชสุคำ

๐๔/๐๕/๒๕๑๓ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ทรายมูล  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๑๙ / ๒๗

้
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ชม ๓๑๕๙/๐๖๕๕
พระมานะ ิติขนฺติ เม็ดโท

๑๘/๐๑/๒๕๒๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ทรายมูล  

ชม ๓๑๕๙/๐๖๕๖
พระอุเทน คุณสมฺปนฺโน จรีโชติกุล

๐๑/๐๔/๒๕๒๘ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ทรายมูล  

ชม ๓๑๕๙/๐๖๕๗
พระอภิสิทธิ

์

จิตฺตสํวโร สินลี

้

๑๐/๑๑/๒๕๓๓ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ทรายมูล  

ชม ๓๑๕๙/๐๖๕๘
สามเณรพาณิชย์  วะรายอ

๐๓/๐๓/๒๕๔๒

 ทรายมูล  

ชม ๓๑๕๙/๐๖๕๙
สามเณรสายฟา  จันทร์คำ

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

 ทรายมูล  

ชม ๓๑๕๙/๐๖๖๐
สามเณรชยากร  หม่อซอ

๐๒/๐๔/๒๕๔๓

 ท่าศาลา  

ชม ๓๑๕๙/๐๖๖๑
สามเณรคาดู  -

๑๙/๐๒/๒๕๔๒

 ท่าศาลา  

ชม ๓๑๕๙/๐๖๖๒
สามเณรธนวุฒิ  -

๑๒/๐๓/๒๕๔๓

 ท่าศาลา  

ชม ๓๑๕๙/๐๖๖๓
พระสมศักดิ

์

อภิปฺโ มาละฟู

๑๓/๐๙/๒๕๑๙ ๑๙/๐๔/๒๕๕๘

แม่ตุงติง  

ชม ๓๑๕๙/๐๖๖๔
พระชัยณรงค์ ปฺาวุฑฺโฒ กาบเงิน

๑๐/๑๐/๒๕๓๔
๒/๐๕/๒๕๕๙

แม่ตุงติง  

ชม ๓๑๕๙/๐๖๖๕
สามเณรรวิ  ภูมิปญญาดีสม

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

 แม่สาบเหนือ  

ชม ๓๑๕๙/๐๖๖๖
สามเณรธิวากร  มอรูวี

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

 แม่สาบเหนือ  

ชม ๓๑๕๙/๐๖๖๗
สามเณรเฉลิมวงศ์  สิมะวงค์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

 แม่สาบเหนือ  

ชม ๓๑๕๙/๐๖๖๘
สามเณรธีรภัทร์  สิทธิกูล

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

 วัดทรายมูล  

ชม ๓๑๕๙/๐๖๖๙
สามเณรเจตนา  วงษ์สา

๒๙/๐๓/๒๕๔๑

 สะเมิง  

ชม ๓๑๕๙/๐๖๗๐
สามเณรปฏิพล  ยศหนุนนำชัย

๒๘/๐๒/๒๕๔๔

 สะเมิง  

ชม ๓๑๕๙/๐๖๗๑
สามเณรสิทธิชัย  สมรโสภิตวงษ์

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

 สะเมิง  

ชม ๓๑๕๙/๐๖๗๒
สามเณรปญญาพร  อภัยมูล

๗/๘/๒๕๔๓
 จอมธรรม  

ชม ๓๑๕๙/๐๖๗๓
พระมงคล จิตฺตทนฺโต เกศา

๒/๖/๒๕๐๗ ๕/๖/๒๕๕๙
ดอนชัย  

ชม ๓๑๕๙/๐๖๗๔
พระพงศภัค วิริาโณ จรัลธนาภิรมย์

๒๓/๒/๒๕๐๓ ๒๔/๓/๒๕๕๕

ถำเมืองออน  

ชม ๓๑๕๙/๐๖๗๕
พระจีระพงษ์

พฺรหฺมกิตฺติาโณ
คำกันธา

๓/๙/๒๕๓๕ ๒๗/๕/๒๕๕๖

แม่ตะไคร้  

ชม ๓๑๕๙/๐๖๗๖
สามเณรดวงคำ  กองมน

๔/๖/๒๕๔๕
 คำซาว  

ชม ๓๑๕๙/๐๖๗๗
สามเณรธนทรัพย์  คำมุงคุณ

๖/๖/๒๕๔๓
 แช่ช้าง  

ชม ๓๑๕๙/๐๖๗๘
สามเณรกิตติพันธ์  คำมุงคุณ

๒๗/๑๐/๒๕๔๓

 แช่ช้าง  

ชม ๓๑๕๙/๐๖๗๙
สามเณรพิชัย  สถิรกุลพงศ์

๑/๑/๒๕๔๕
 แช่ช้าง  

ชม ๓๑๕๙/๐๖๘๐
สามเณรนันทิพัฒน์  โชคธนพล

๗/๑๒/๒๕๔๖

 แช่ช้าง  

ชม ๓๑๕๙/๐๖๘๑
พระเกษมศฤงค์ ถาวรจิตฺโต กรเกษม

๒๓/๕/๒๕๑๓ ๑๓/๕/๒๕๕๙

ต้นเปา  

ชม ๓๑๕๙/๐๖๘๒
พระกิตติทับพงษ์ จิรวฑฺฒโน สุภากาศ

๑๕/๔/๒๕๒๑ ๑๓/๕/๒๕๕๙

ต้นเปา  

ชม ๓๑๕๙/๐๖๘๓
สามเณรณัฐชัย  ปญญาปุก

๒๖/๑๐/๒๕๔๓

 บ้านน้อย  

ชม ๓๑๕๙/๐๖๘๔
สามเณรวีรยุทธ  บัวจันทร์

๑๖/๘/๒๕๔๔

 ปงปาเอือง

้

 

ชม ๓๑๕๙/๐๖๘๕
สามเณรณัชพล  สุนันตา

๑๙/๑/๒๕๔๗

 ปงปาเอือง

้

 

ชม ๓๑๕๙/๐๖๘๖
สามเณรวีรภัทร  มะโนคำ

๑๒/๔/๒๕๔๗

 ปงปาเอือง

้

 

ชม ๓๑๕๙/๐๖๘๗
สามเณรกีรติ  กัลยา

๑๙/๗/๒๕๔๗

 ปงปาเอือง

้

 

ชม ๓๑๕๙/๐๖๘๘
สามเณรราเมศว์  อำพันธุ์ทอง

๓/๑๑/๒๕๔๗

 ปงปาเอือง

้

 

ชม ๓๑๕๙/๐๖๘๙
สามเณรไทแลนต์  ไทยใหญ่

๑/๑/๒๕๔๑
 ปาตาล  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๐ / ๒๗

้
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ชม ๓๑๕๙/๐๖๙๐
สามเณรปยะพงษ์  วงนาริน

๒๓/๒/๒๕๔๙

 ปาตาล  

ชม ๓๑๕๙/๐๖๙๑
สามเณรมนต์  สุขเกษมสำราญ

๒๘/๓/๒๕๓๙

 ปาตึง  

ชม ๓๑๕๙/๐๖๙๒
สามเณรยีแก้ว

่

 สุขเกษมสำราญ

๑๒/๕/๒๕๔๓

 ปาตึง  

ชม ๓๑๕๙/๐๖๙๓
สามเณรทักษพร  อุตรสัก

๒๒/๙/๒๕๔๖

 ปาเปา  

ชม ๓๑๕๙/๐๖๙๔
พระพิพัฒน์ จิรวฑฺฒโน มูลเอ้ย

๑/๑๐/๒๕๑๗ ๒๗/๓/๒๕๕๘

ปาสักน้อย  

ชม ๓๑๕๙/๐๖๙๕
สามเณรจิรวัฒน์  กันทาแก้ว

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

 ม่วงม้าใต้  

ชม ๓๑๕๙/๐๖๙๖
สามเณรกิติพงษ์  นางเมาะ

๑/๘/๒๕๔๖
 แม่ผาแหน  

ชม ๓๑๕๙/๐๖๙๗
พระมงคล ปภาโส อินตายวง

๑๖/๑๒/๒๕๒๑
๑๓/๖/๒๕๕๕

ร้องวัวแดง  

ชม ๓๑๕๙/๐๖๙๘
พระวันเฉลิม ปฺาวุฑฺโฒ นิลอนันต์

๒/๑๒/๒๕๓๖ ๒๓/๖/๒๕๕๙

ร้องวัวแดง  

ชม ๓๑๕๙/๐๖๙๙
สามเณรพงษ์ศิริ  เกิดกลาง

๑๒/๖/๒๕๔๖

 ร้องวัวแดง  

ชม ๓๑๕๙/๐๗๐๐
พระพิคม จารุธมฺโม แก้วอูป

๒๙/๕/๒๕๑๖
๔/๔/๒๕๕๙

วังธาร  

ชม ๓๑๕๙/๐๗๐๑
พระทองทศ ิตวิริโย วังเสวย

๑/๓/๒๕๒๐
๑๗/๗/๒๕๕๙

ศรีบุญเรือง  

ชม ๓๑๕๙/๐๗๐๒
พระปาโมกข์ ปภสฺสโร ประสิทธิ

์

๑๕/๑๒/๒๕๐๕
๒๗/๓/๒๕๕๙

สันก้างปลา  

ชม ๓๑๕๙/๐๗๐๓
สามเณรเปรม  คำพา

๑๐/๗/๒๕๔๖

 สันก้างปลา  

ชม ๓๑๕๙/๐๗๐๔
สามเณรพุฒิพงค์  กอนแก้ว

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

 สันใต้  

ชม ๓๑๕๙/๐๗๐๕
สามเณรวีธวิทย์  สุขเศวตร์

๒๐/๔/๒๕๔๗

 สันใต้  

ชม ๓๑๕๙/๐๗๐๖
สามเณรศุภกร  ต๊ะมา

๑๓/๕/๒๕๔๗

 หนองโค้ง  

ชม ๓๑๕๙/๐๗๐๗
สามเณรพลวัฒน์  สุนันต๊ะพันธ์

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

 วัดข้าวแท่นหลวง  

ชม ๓๑๕๙/๐๗๐๘
พระเอกลักษณ์ รกฺขิตธมฺโม พงศ์คำ

๒๙/๓/๒๕๓๒ ๓๐/๐๖/๒๕๕๙

วัดเจดีย์แม่ครัว  

ชม ๓๑๕๙/๐๗๐๙
สามเณรส่าอ่อง  ปูจอง

๐๑/๐๓/๒๕๔๔

 วัดต้นจันทน์  

ชม ๓๑๕๙/๐๗๑๐
สามเณรจะ  ลุงจอง

๐๓/๐๗/๒๕๔๔

 วัดต้นจันทน์  

ชม ๓๑๕๙/๐๗๑๑
สามเณรเจริญ  ลุงแสง

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

 วัดต้นจันทน์  

ชม ๓๑๕๙/๐๗๑๒
พระธวัชชัย เตชธมฺโม ดวงบาล

๐๗/๐๒/๒๕๒๔ ๐๑/๐๗/๒๕๕๕

วัดทุ่งหมืนน้อย

่

 

ชม ๓๑๕๙/๐๗๑๓
พระภูวนัย ิตปสาโท ดาวเรือง

๒๓/๑๑/๒๕๒๐ ๐๑/๐๕/๒๕๕๕

วัดพระบาทตีนนก  

ชม ๓๑๕๙/๐๗๑๔
สามเณรณัฐนนท์  คำจันทร์

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

 วัดฟามุ่ย  

ชม ๓๑๕๙/๐๗๑๕
สามเณรนพคุณ  นาคไธสง

๑๓/๘/๒๕๔๖

 วัดเมืองเล็น  

ชม ๓๑๕๙/๐๗๑๖
สามเณรศักดิ

์

 อาโจ

๑๑/๐๖/๒๕๔๒

 วัดร้องเม็ง  

ชม ๓๑๕๙/๐๗๑๗
สามเณรแสง  คำนัน

๑๒/๐๓/๒๕๔๓

 วัดร้องเม็ง  

ชม ๓๑๕๙/๐๗๑๘
พระธีรวุฒิ วชิรธมฺโม ศรีคำฝน

๐๖/๑๒/๒๕๓๒ ๑๑/๐๓/๒๕๕๙

วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๑๕๙/๐๗๑๙
พระปฐม จิตฺตสํวโร ขะจ๋อม

๑๓/๐๖/๒๕๓๒ ๐๒/๐๕/๒๕๕๙

วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๑๕๙/๐๗๒๐
สามเณรสมชาย  ประกายคีรีสุข

๑๔/๐๒/๒๕๔๒

 วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๑๕๙/๐๗๒๑
สามเณรภูธเนศ  แสนเจริญลาภ

๐๒/๐๒/๒๕๔๔

 วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๑๕๙/๐๗๒๒
สามเณรจีรวัฒน์  อาทิตยากรณ์

๑๔/๐๔/๒๕๔๔

 วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๑๕๙/๐๗๒๓
สามเณรวิชัย  ไพรพันเงิน

๑๖/๐๕/๒๕๔๔

 วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๑๕๙/๐๗๒๔
สามเณรศุภชัย  เมตตาอานนท์

๑๙/๐๕/๒๕๔๔

 วัดวิเวกวนาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๑ / ๒๗

้
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ชม ๓๑๕๙/๐๗๒๕
สามเณรเจษฎาภรณ์  ดำรงกิจกุศล

๒๐/๐๗/๒๕๔๔

 วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๑๕๙/๐๗๒๖
สามเณรพัลลภ  ปญญานิศา

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

 วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๑๕๙/๐๗๒๗
สามเณรพิชัย  พลพนาพิพัฒน์

๐๙/๐๙/๒๕๔๔

 วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๑๕๙/๐๗๒๘
สามเณรพลวัต  เชิดชูธรรมกุล

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

 วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๑๕๙/๐๗๒๙
สามเณรจันทร์  ค้างคีรี

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

 วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๑๕๙/๐๗๓๐
สามเณรวาโซ่โพ  มะพอ

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

 วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๑๕๙/๐๗๓๑
สามเณรธีระพันธ์  ไพรจำเริญเพียร

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

 วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๑๕๙/๐๗๓๒
สามเณรสมบูรณ์  นุดา

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

 วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๑๕๙/๐๗๓๓
สามเณรวงศธร  เปะพอ

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

 วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๑๕๙/๐๗๓๔
สามเณรกฤษฎา  แซ่เลาย้า

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

 วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๑๕๙/๐๗๓๕
สามเณรกฤต  สวนมะพร้าว

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

 วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๑๕๙/๐๗๓๖
สามเณรกรุง  โศภางกูรไพร

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

 วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๑๕๙/๐๗๓๗
สามเณรสุรชัย  -

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

 วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๑๕๙/๐๗๓๘
สามเณรเอกรินทร์  หินแก้ว

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

 วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๑๕๙/๐๗๓๙
สามเณรจอเอพอ  สุวรรณธัญญกิจ

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

 วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๑๕๙/๐๗๔๐
สามเณรกันทร  วนากนกจำรูญ

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

 วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๑๕๙/๐๗๔๑
สามเณรภิฐพงษ์  วิมานคีรีมาศ

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

 วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๑๕๙/๐๗๔๒
สามเณรมนัส  สกาวไพรพฤกษ์

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

 วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๑๕๙/๐๗๔๓
สามเณรพีรพงษ์  แซ่มัว

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

 วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๑๕๙/๐๗๔๔
สามเณรปยะวัฒน์  ปโพ

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

 วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๑๕๙/๐๗๔๕
สามเณรศุภกิจ  บรรพตวิมาน

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

 วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๑๕๙/๐๗๔๖
สามเณรสุขดี  บิณฑบาตรคีรี

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

 วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๑๕๙/๐๗๔๗
สามเณรณัชพันธ์  จรูญวิบูลย์วัฒน์

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

 วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๑๕๙/๐๗๔๘
สามเณรนนทกร  สวัสดิไพรวัลย์

์

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

 วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๑๕๙/๐๗๔๙
สามเณรบุญธรรม  สุมามาลย์กุล

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

 วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๑๕๙/๐๗๕๐
สามเณรศรีรัตน์  วิบูลย์จารุวงศ์

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

 วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๑๕๙/๐๗๕๑
สามเณรภานนท์  กุลพินิจ

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

 วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๑๕๙/๐๗๕๒
สามเณรกิตติศักดิ

์

 เอกพรหมศรี

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

 วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๑๕๙/๐๗๕๓
สามเณรกรวิชญ์  แซ่หยาง

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

 วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๑๕๙/๐๗๕๔
สามเณรกิตตินันท์  ชนะทรัพย์ทวี

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

 วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๑๕๙/๐๗๕๕
สามเณรลูกแก้ว  นิมิตพรชัย

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

 วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๑๕๙/๐๗๕๖
สามเณรมอส  ใจบุญ

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

 วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๑๕๙/๐๗๕๗
สามเณรพรรษา  แม่เมยไพรพนา

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

 วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๑๕๙/๐๗๕๘
สามเณรสุรชาติ  พุ่มพนาวรรณ

๔/๓/๒๕๔๗
 วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๑๕๙/๐๗๕๙
สามเณรสรยุทธ  นุดา

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

 วัดวิเวกวนาราม  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๒ / ๒๗
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ชม ๓๑๕๙/๐๗๖๐
สามเณรวันมงคล  เพชรพิชัย

๐๗/๐๕/๒๕๔๒

 วัดวิเวกวนาราม  

ชม ๓๑๕๙/๐๗๖๑
สามเณรสุรพล  ดอยคำ

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

 วัดศรีทรายมูล  

ชม ๓๑๕๙/๐๗๖๒
พระอรรถพันธ์ ถาวรจิตฺโต

โชคกิตติธัญญากุล

์

๒๙/๕/๒๕๓๖ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดสันคะยอม  

ชม ๓๑๕๙/๐๗๖๓
สามเณรปราโมทย์  แก้วสม

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

 วัดหนองไคร้หลวง  

ชม ๓๑๕๙/๐๗๖๔
พระครองคิด คุณวีโร ดวงคำ

๒๘/๐๕/๒๕๐๕ ๒๘/๑๑/๒๕๕๘

วัดหนองเต่าคำ  

ชม ๓๑๕๙/๐๗๖๕
พระประสิทธิ

์

ปภสฺสโร บุญเจริญ

๒๘/๐๗/๒๕๑๗ ๒๐/๐๓/๒๕๕๙

วัดหนองเต่าคำ  

ชม ๓๑๕๙/๐๗๖๖
พระพิศุทธิ

์

สุทฺธจิตฺโต สุริยา

๒๐/๑๑/๒๕๓๐ ๑๔/๑๑/๒๕๕๘

วัดห้วยเกียง

๋

 

ชม ๓๑๕๙/๐๗๖๗
สามเณรณัฐพงค์  พรหมมา

๓๑/๑๐/๒๕๔๓

 ตลาดแก้ว  

ชม ๓๑๕๙/๐๗๖๘
พระสุธี จารุวณฺโณ แสนหลี

๑๐/๐๙/๒๕๓๔ ๐๒/๐๖/๒๕๕๕

วัดกลางทุ่ง  

ชม ๓๑๕๙/๐๗๖๙
สามเณรธนพงษ์  แสนใจ

๒๔/๐๕/๒๕๔๐

 วัดก่อเก๊า  

ชม ๓๑๕๙/๐๗๗๐
สามเณรปุณมนัส  ศรีเพ่งโคตร

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

 วัดก่อเก๊า  

ชม ๓๑๕๙/๐๗๗๑
สามเณรณรงค์ฤทธิ

์

 วันณาพูล

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

 วัดก่อเก๊า  

ชม ๓๑๕๙/๐๗๗๒
สามเณรตนุภัทร์  เด่นจักร์

๑๔/๐๑/๒๕๔๓

 วัดกู่คำ  

ชม ๓๑๕๙/๐๗๗๓
พระเดชา จรณธมฺโม จันที

๐๕/๐๑/๒๕๑๗ ๐๓/๐๔/๒๕๕๙

วัดจอมแจ้ง  

ชม ๓๑๕๙/๐๗๗๔
พระยงยุทธ านโก ก้อนคำ

๑๓/๐๒/๒๕๑๗ ๐๙/๐๒/๒๕๕๓

วัดต้นแก้ว  

ชม ๓๑๕๙/๐๗๗๕
สามเณรชวิศ  ครองคีรีสิน

๑๐/๐๖/๒๕๔๓

 วัดทุ่งเกียง

๋

 

ชม ๓๑๕๙/๐๗๗๖
สามเณรพลศรี  พงศ์ประทีปชัย

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

 วัดบ้านเปยง  

ชม ๓๑๕๙/๐๗๗๗
สามเณรชวลิต  แซ่ลี

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

 วัดบ้านเปยง  

ชม ๓๑๕๙/๐๗๗๘
สามเณรวุฒิชัย  โกมลช่อมาลี

๐๕/๑๐/๒๕๔๔

 วัดบ้านเปยง  

ชม ๓๑๕๙/๐๗๗๙
สามเณรประพันธ์  อุดมปยะนันท์

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

 วัดบ้านเปยง  

ชม ๓๑๕๙/๐๗๘๐
สามเณรธนิน  แซ่ยะ

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

 วัดบ้านเปยง  

ชม ๓๑๕๙/๐๗๘๑
สามเณรพูลศักดิ

์

 อนันต์บุญเขต

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

 วัดศรีปนเงิน  

ชม ๓๑๕๙/๐๗๘๒
สามเณรวีระศักดิ

์

 คงอาภาพร

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

 วัดศรีปนเงิน  

ชม ๓๑๕๙/๐๗๘๓
สามเณรดนุพล  อนันต์บุญเขต

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

 วัดศรีปนเงิน  

ชม ๓๑๕๙/๐๗๘๔
สามเณรคณิศร  พงษ์ศรี

๐๘/๐๔/๒๕๔๐

 วัดสันคะยอม  

ชม ๓๑๕๙/๐๗๘๕
สามเณรสนธยา  อร่ามคีรีไพร

๐/๐/๒๕๔๓
 ช่างเคิง

่

 

ชม ๓๑๕๙/๐๗๘๖
สามเณรภูริเดช  แซ่หาง

๐/๐/๒๕๔๔
 ตำหนัก  

ชม ๓๑๕๙/๐๗๘๗
สามเณรวัชระ  ยืนยงคีรีมาศ

๐/๐/๒๕๔๕
 ตำหนัก  

ชม ๓๑๕๙/๐๗๘๘
สามเณรกิตติภพ  แซ่หาง

๐/๐/๒๕๔๖
 ตำหนัก  

ชม ๓๑๕๙/๐๗๘๙
สามเณรสุรศักดิ

์

 อินทรตา
๐/๐/๒๕๔๔

 เทพาราม  

ชม ๓๑๕๙/๐๗๙๐
สามเณรธนาดล  บุญช่วย

๐/๐/๒๕๔๖
 พระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๑๕๙/๐๗๙๑
สามเณรศุภวัช  บุญช่วย

๐/๐/๒๕๔๖
 พระนอนปาเก็ดถี

่

 

ชม ๓๑๕๙/๐๗๙๒
สามเณรณัฐดนัย  คงสืบ

๐/๐/๒๕๔๘
 พระนอนหนองผึง

้

 

ชม ๓๑๕๙/๐๗๙๓
สามเณรสุชาติ  ลุงติ

๐/๐/๒๕๔๔
 สันต้นกอก  

ชม ๓๑๕๙/๐๗๙๔
สามเณรธวัชชัย  ถนอมวิทยา

๐/๐/๒๕๔๔
 แสนหลวง  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๓ / ๒๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๑๕๙/๐๗๙๕
สามเณรจรูญศักดิ

์

 พนมไพร
๐/๐/๒๕๔๘

 แสนหลวง  

ชม ๓๑๕๙/๐๗๙๖
สามเณรจอมนวล  ทองคำ

๐/๐/๒๕๔๖
 หนองแฝก  

ชม ๓๑๕๙/๐๗๙๗
สามเณรก้องภพ  ณ ลำปาง

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

 ร้องสร้าน  

ชม ๓๑๕๙/๐๗๙๘
สามเณรชาญชัย  สันทัดพนาไพร

๑/๗/๒๕๔๖
 สันคะยอม  

ชม ๓๑๕๙/๐๗๙๙
สามเณรรักชาติ  เอกรัฐวงศา

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

 สันคะยอม  

ชม ๓๑๕๙/๐๘๐๐
สามเณรแก้ว  แสงมณี

๗/๔/๒๕๔๒
 กำแพงงาม  

ชม ๓๑๕๙/๐๘๐๑
สามเณรวิษณุ  กาลพัฒน์

๕/๑๐/๒๕๔๕

 กำแพงงาม  

ชม ๓๑๕๙/๐๘๐๒
สามเณรอาคม  จันทร์ดี

๓/๑/๒๕๔๖
 กำแพงงาม  

ชม ๓๑๕๙/๐๘๐๓
สามเณรบุญมา  ลุงคำ

๑๓/๕/๒๕๔๖

 กำแพงงาม  

ชม ๓๑๕๙/๐๘๐๔
สามเณรมานะ  กาลพัฒน์

๒๘/๒/๒๕๔๗

 กำแพงงาม  

ชม ๓๑๕๙/๐๘๐๕
สามเณรยศธร  กาลพัฒน์

๑๙/๗/๒๕๔๙

 กำแพงงาม  

ชม ๓๑๕๙/๐๘๐๖
พระสราวุธ สราวุโธ ตาดี

๑๓/๙/๒๕๒๙ ๒๕/๕/๒๕๕๗

จอมทอง  

ชม ๓๑๕๙/๐๘๐๗
สามเณรอัจฉริยะ  งามลิ

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

 จอมทอง  

ชม ๓๑๕๙/๐๘๐๘
สามเณรทศพร  รินยานะ

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

 จันทราวาส  

ชม ๓๑๕๙/๐๘๐๙
สามเณรเกรียงไกร  สุพรรณ

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

 จันทราวาส  

ชม ๓๑๕๙/๐๘๑๐
สามเณรรัตนพล  เรือนใจ

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

 จำปาลาว  

ชม ๓๑๕๙/๐๘๑๑
สามเณรบวรศักดิ

์

 เทพวงค์

๑๙/๑/๒๕๔๗

 จำปาลาว  

ชม ๓๑๕๙/๐๘๑๒
สามเณรคำหลู่  สุจินยะหลันต๊ะ

่ ่

๑๔/๕/๒๕๔๒

 ฉิมพลีวัน  

ชม ๓๑๕๙/๐๘๑๓
สามเณรเอกชัย  ลุงคำ

๑๔/๖/๒๕๔๖

 ฉิมพลีวัน  

ชม ๓๑๕๙/๐๘๑๔
สามเณรชวกร  ลุงแดง

๒๒/๕/๒๕๔๗

 ฉิมพลีวัน  

ชม ๓๑๕๙/๐๘๑๕
สามเณรวีรกร  เชิดชูคุณธรรม

๑๙/๑/๒๕๔๖

 ชัยสถิต  

ชม ๓๑๕๙/๐๘๑๖
พระวิรัช ปฺาวุฑฺโฒ หาญผจญศึก

๑๘/๐๙/๒๔๙๑ ๒๒/๐๗/๒๕๕๘

ดอยเปา  

ชม ๓๑๕๙/๐๘๑๗
สามเณรชูชีพ  ลุงโปง

๑๒/๕/๒๕๔๕

 เดชดำรงค์  

ชม ๓๑๕๙/๐๘๑๘
สามเณรธนากร  จีปน

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

 ตองกาย  

ชม ๓๑๕๙/๐๘๑๙
สามเณรจิรวัฒน์  ลำดวง

๒๖/๓/๒๕๔๖

 ถวาย  

ชม ๓๑๕๙/๐๘๒๐
สามเณรณัฐวุฒิ  บัวคำ

๓/๗/๒๕๔๖
 ถวาย  

ชม ๓๑๕๙/๐๘๒๑
สามเณรอุทัย  เหลืองสุวรรณ

๑๑/๖/๒๕๔๕

 ถาวรธรรม  

ชม ๓๑๕๙/๐๘๒๒
สามเณรจาคมิท  ซิง

๓/๑๐/๒๕๔๕

 ถาวรธรรม  

ชม ๓๑๕๙/๐๘๒๓
สามเณรเพชร  จองจิง

่

๒๙/๕/๒๕๔๖

 ถาวรธรรม  

ชม ๓๑๕๙/๐๘๒๔
สามเณรฉันทชา  ศรีแจ้ง

๘/๑๐/๒๕๔๗

 ถาวรธรรม  

ชม ๓๑๕๙/๐๘๒๕
สามเณรเทียนชัย  ธูปหอม

๒๙/๙/๒๕๔๔

 ทรายมูล  

ชม ๓๑๕๙/๐๘๒๖
สามเณรธัญเทพ  ลุงตา

๓/๗/๒๕๔๔
 ทุ่งอ้อ  

ชม ๓๑๕๙/๐๘๒๗
สามเณรธราเทพ  ลุงหล้า

๑๙/๔/๒๕๔๕

 ทุ่งอ้อ  

ชม ๓๑๕๙/๐๘๒๘
สามเณรปภัสสกร  ธรรมวิชัย

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

 ทุ่งอ้อ  

ชม ๓๑๕๙/๐๘๒๙
สามเณรกลทีป  เวียงคำ

๓๐/๗/๒๕๔๕

 ร้อยจันทร์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๔ / ๒๗

้
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่
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่
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ชม ๓๑๕๙/๐๘๓๐
สามเณรจักรกฤษณ์  สุนันตา

๑๘/๕/๒๕๔๕

 ละโว้  

ชม ๓๑๕๙/๐๘๓๑
สามเณรธนภูมิ  บุญมี

๑๓/๙/๒๕๔๐

 วุฑฒิราษฎร์  

ชม ๓๑๕๙/๐๘๓๒
สามเณรธนวัฒน์  แก้วปอม

๑/๔/๒๕๔๖
 วุฑฒิราษฎร์  

ชม ๓๑๕๙/๐๘๓๓
สามเณรนวพล  แก้วมา

๘/๖/๒๕๔๗
 ศรีล้อม  

ชม ๓๑๕๙/๐๘๓๔
สามเณรกฤษณพงษ์  ไชยเนตร์

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

 ศรีลังกา  

ชม ๓๑๕๙/๐๘๓๕
สามเณรธนธรณ์  สมศรี

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

 ศรีสว่าง  

ชม ๓๑๕๙/๐๘๓๖
สามเณรทนุธรรม  คำวงค์ษา

๑๑/๔/๒๕๔๔

 ศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๑๕๙/๐๘๓๗
สามเณรยสวัต  ออจ่า

๒๐/๓/๒๕๔๗

 ศรีสุพรรณ์  

ชม ๓๑๕๙/๐๘๓๘
พระสุภชัย สุภทฺโท ดวงบาล

๑/๐๑/๒๕๐๑
๙/๔/๒๕๕๓

สันทราย  

ชม ๓๑๕๙/๐๘๓๙
พระอินทร์ กตปฺุโ แก้ววงค์วาล

๑๙/๙/๒๔๙๒ ๕/๑๒/๒๕๔๓

หนองตอง  

ชม ๓๑๕๙/๐๘๔๐
สามเณรปอย  ดวงใจ

๑/๑/๒๕๔๕
 หนองตอง  

ชม ๓๑๕๙/๐๘๔๑
สามเณรสมศักดิ

์

 อนุกูล

๓๐/๘/๒๕๔๕

 หนองตอง  

ชม ๓๑๕๙/๐๘๔๒
สามเณรวีระชัย  อาจแย้ม

๓/๑๐/๒๕๔๕

 หนองตอง  

ชม ๓๑๕๙/๐๘๔๓
สามเณรอภิศักดิ

์

 ณ เชียงใหม่
๙/๘/๒๕๔๖

 หนองตอง  

ชม ๓๑๕๙/๐๘๔๔
สามเณรบันลือ  ทูทอง

๑๔/๑/๒๕๔๗

 หนองตอง  

ชม ๓๑๕๙/๐๘๔๕
สามเณรกิตติภูมิ  ฟองรส

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

 หนองตอง  

ชม ๓๑๕๙/๐๘๔๖
สามเณรนพรัตน์  ยาหมอก

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

 หางดง  

ชม ๓๑๕๙/๐๘๔๗
สามเณรภาณุพงศ์  หงษ์ทอง

๑๕/๕/๒๕๔๕

 อรัญญวาส  

ชม ๓๑๕๙/๐๘๔๘
สามเณรคมสันต์  ใจยวง

๘/๗/๒๕๔๖
 อินทร์เทพ  

ชม ๓๑๕๙/๐๘๔๙
พระนพดล สิริมงฺคโล จรูญดาวเรือง

๐๖/๐๕/๒๕๓๘ ๐๖/๐๒/๒๕๕๙

ดวงดีศรัทธาราม  

ชม ๓๑๕๙/๐๘๕๐
สามเณรสราวุฒิ  พนารีลำไพ

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

 บ้านหลวง  

ชม ๓๑๕๙/๐๘๕๑
สามเณรจีรศักดิ

์

 ไพโรจน์พัสฐาน

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

 บ้านหลวง  

ชม ๓๑๕๙/๐๘๕๒
สามเณรทรงพล  พนาลีรำไพ

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

 บ้านหลวง  

ชม ๓๑๕๙/๐๘๕๓
สามเณรมณฑล  ลิวก้องเกียรติ

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

 บ้านหลวง  

ชม ๓๑๕๙/๐๘๕๔
สามเณรสมาน  ปูเบอะ

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

 บ้านหลวง  

ชม ๓๑๕๙/๐๘๕๕
สามเณรมิชัย  พนารีลำไพ

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

 บ้านหลวง  

ชม ๓๑๕๙/๐๘๕๖
สามเณรประเสริฐ  พิลาสชวนพิศ

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

 บ้านหลวง  

ชม ๓๑๕๙/๐๘๕๗
สามเณรสุวิทย์  พนาโกศลสุข

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

 ยางเปยง  

ชม ๓๑๕๙/๐๘๕๘
พระพรชัย ปริสุทฺโธ -

๐๖/๑๐/๒๕๒๓ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

สะฐาน  

ชม ๓๑๕๙/๐๘๕๙
สามเณรนันทวัฒน์  คนไว

๐๑/๐๕/๒๕๔๓

 สะฐาน  

ชม ๓๑๕๙/๐๘๖๐
สามเณรอรรถพล  ดีดวงพันธุ์

๑๒/๐๗/๒๕๔๓

 สะฐาน  

ชม ๓๑๕๙/๐๘๖๑
สามเณรศิริพงษ์  กรัณย์ปราณี

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

 แสนทอง  

ชม ๓๑๕๙/๐๘๖๒
สามเณรชวลิต  กันขัต

๐๘/๐๙/๒๕๔๒

 บ่อพะแวน  

ชม ๓๑๕๙/๐๘๖๓
สามเณรณัฐพล  จันทร์ซุย

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

 บ่อพะแวน  

ชม ๓๑๕๙/๐๘๖๔
สามเณรสุรเชษฐ์  จูแวน

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

 บ่อพะแวน  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดเชียงใหม่  ๒๕ / ๒๗

้
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ชม ๓๑๕๙/๐๘๖๕
พระจักรกริช วุฑฺฒาโณ ทาดานิล

๒๙/๑๑/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บ้านขุน  

ชม ๓๑๕๙/๐๘๖๖
พระสุทธิพล ปพฺพตพโล หล้าเสาร์

๑๐/๐๖/๒๕๓๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บ้านขุน  

ชม ๓๑๕๙/๐๘๖๗
สามเณรพนาศรี  ปูอ้าย

๑๔/๐๑/๒๕๔๒

 บ้านขุน  

ชม ๓๑๕๙/๐๘๖๘
สามเณรทวี  เบญญาบุษกร

๐๒/๑๒/๒๕๔๒

 บ้านขุน  

ชม ๓๑๕๙/๐๘๖๙
สามเณรชัยชนะ  เมากาวิน

๑๐/๐๒/๒๕๔๓

 บ้านขุน  

ชม ๓๑๕๙/๐๘๗๐
สามเณรกิตติศักดิ

์

 ยุกติรัตน์

๐๓/๐๓/๒๕๔๓

 บ้านขุน  

ชม ๓๑๕๙/๐๘๗๑
สามเณรวัชรากร  ปากเสียงดี

๒๗/๐๔/๒๕๔๓

 บ้านขุน  

ชม ๓๑๕๙/๐๘๗๒
สามเณรธนายุทธ  ขยันภูมิใจยิง

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๓

 บ้านขุน  

ชม ๓๑๕๙/๐๘๗๓
สามเณรวิวัฒน์  คงมานะ

๒๖/๐๙/๒๕๔๓

 บ้านขุน  

ชม ๓๑๕๙/๐๘๗๔
สามเณรทุยโจ  สุดสวยวิไล

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

 บ้านขุน  

ชม ๓๑๕๙/๐๘๗๕
สามเณรรัตน์ชาย  ไพศาลพนา

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

 บ้านขุน  

ชม ๓๑๕๙/๐๘๗๖
สามเณรมีศักดิ

์

 หนุนพิทักษ์

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

 บ้านขุน  

ชม ๓๑๕๙/๐๘๗๗
สามเณรสตางค์  ผดุงผล

๒๗/๐๖/๒๕๔๔

 บ้านขุน  

ชม ๓๑๕๙/๐๘๗๘
สามเณรโตมร  บุพศิริ

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

 บ้านขุน  

ชม ๓๑๕๙/๐๘๗๙
สามเณรนพรุจ  ควาแฮ

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

 บ้านขุน  

ชม ๓๑๕๙/๐๘๘๐
สามเณรดนุพร  ซิซา

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

 บ้านขุน  

ชม ๓๑๕๙/๐๘๘๑
สามเณรมนตรี  นทีเชาว์

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

 บ้านขุน  

ชม ๓๑๕๙/๐๘๘๒
สามเณรธีรศักดิ

์

 ศุภโชคชัยชาญ

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

 บ้านขุน  

ชม ๓๑๕๙/๐๘๘๓
สามเณรวุฒิภัทร  แก้วแจ้

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

 บ้านขุน  

ชม ๓๑๕๙/๐๘๘๔
สามเณรอดิเทพ  ต้นแก้ว

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

 บ้านขุน  

ชม ๓๑๕๙/๐๘๘๕
สามเณรอดิสรณ์  เกตุโตกุล

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

 บ้านขุน  

ชม ๓๑๕๙/๐๘๘๖
สามเณรพิชิตชัย  ก๋งมี

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

 บ้านขุน  

ชม ๓๑๕๙/๐๘๘๗
สามเณรคัมภีร์  สิริขันธ์

๒๔/๘/๒๕๔๕

 บ้านขุน  

ชม ๓๑๕๙/๐๘๘๘
สามเณรธวัชชัย  แก้วศิริโยธิน

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

 บ้านขุน  

ชม ๓๑๕๙/๐๘๘๙
สามเณรณัฎฐวี  หล้าภิละ

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

 บ้านขุน  

ชม ๓๑๕๙/๐๘๙๐
สามเณรจิงเมือง

่

 ลุงคำ

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

 บ้านขุน  

ชม ๓๑๕๙/๐๘๙๑
สามเณรขจรศักดิ

์

 เสลาทอง

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

 บ้านขุน  

ชม ๓๑๕๙/๐๘๙๒
สามเณรเรืองศักดิ

์

 ปูพึง

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

 บ้านขุน  

ชม ๓๑๕๙/๐๘๙๓
สามเณรทรงชัย  เบญญาบุษกร

๑๓/๘๐/๒๕๔๕

 บ้านขุน  

ชม ๓๑๕๙/๐๘๙๔
สามเณรพีรพัฒน์  วัฒนจิรารัตน์

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

 บ้านขุน  

ชม ๓๑๕๙/๐๘๙๕
สามเณรวรสุข  ศุจิพัฒน์

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

 บ้านขุน  

ชม ๓๑๕๙/๐๘๙๖
สามเณรวัฒนา  มุยคำ

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

 บ้านขุน  

ชม ๓๑๕๙/๐๘๙๗
สามเณรศุภวิชญ์  ศุจิพัฒน์

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

 บ้านขุน  

ชม ๓๑๕๙/๐๘๙๘
สามเณรชัยรัตน์  มันคงยิง

่ ่

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

 บ้านขุน  

ชม ๓๑๕๙/๐๘๙๙
สามเณรชัยนันท์  ม่วงสวยสด

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

 บ้านขุน  
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เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ชม ๓๑๕๙/๐๙๐๐
สามเณรนิธิศ  โท้งวิชัย

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

 บ้านขุน  

ชม ๓๑๕๙/๐๙๐๑
สามเณรอภิชาติ  แฮแก้ว

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

 บ้านขุน  

ชม ๓๑๕๙/๐๙๐๒
สามเณรวิชยุตม์  สุขสวย

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

 บ้านขุน  

ชม ๓๑๕๙/๐๙๐๓
สามเณรต้นตระการณ์  ใจมูล

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

 บ้านขุน  

ชม ๓๑๕๙/๐๙๐๔
สามเณรกรรินทร์  ทาทอง

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

 บ้านขุน  

ชม ๓๑๕๙/๐๙๐๕
สามเณรอัครเดช  สร้อยฟา

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

 บ้านขุน  

ชม ๓๑๕๙/๐๙๐๖
สามเณรสาคร  ชยหิรัญ

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

 บ้านขุน  

ชม ๓๑๕๙/๐๙๐๗
สามเณรพงศธรณ์  โผผิน

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

 บ้านขุน  

ชม ๓๑๕๙/๐๙๐๘
สามเณรบดินทร์  โททอง

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

 บ้านขุน  

ชม ๓๑๕๙/๐๙๐๙
สามเณรเกียรติศักดิ

์

 วาสนาวนา

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

 บ้านขุน  

ชม ๓๑๕๙/๐๙๑๐
สามเณรวัตธพล  กิตติเดชอมร

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

 บ้านขุน  

ชม ๓๑๕๙/๐๙๑๑
สามเณรวีรเทพ  เศวตโกเมศ

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

 บ้านขุน  

ชม ๓๑๕๙/๐๙๑๒
สามเณรธงชัย  นโคทรถาวรสุข

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

 บ้านขุน  

ชม ๓๑๕๙/๐๙๑๓
สามเณรภาณุพงษ์  จิตใหญ่

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

 บ้านขุน  

ชม ๓๑๕๙/๐๙๑๔
สามเณรภาณุวัฒณ์  ประสงค์ทรัพย์

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

 บ้านขุน  

ชม ๓๑๕๙/๐๙๑๕
สามเณรมานิตย์  รู้จำ

๙/๗/๒๕๔๒
 ขุนแม่รวม  

ชม ๓๑๕๙/๐๙๑๖
สามเณรสุรชาติ  ลาภสิริเลิศ

๑๘/๙/๒๕๔๒

 ขุนแม่รวม  

ชม ๓๑๕๙/๐๙๑๗
สามเณรไกรวิชญ์  ภควังศา

๓๐/๑๒/๒๕๔๒

 ขุนแม่รวม  

ชม ๓๑๕๙/๐๙๑๘
สามเณรประชา  เจริญวงศ์เกียรติ

๓๐/๔/๒๕๔๑

 แม่แดดน้อย  

ชม ๓๑๕๙/๐๙๑๙
สามเณรปริชาติ  อุสวะโสภากุล

๑๐/๑๐/๒๕๔๑

 แม่แดดน้อย  

ชม ๓๑๕๙/๐๙๒๐
สามเณรตะวัน  

มานะพัฒนมงคล
๒๘/๓/๒๕๔๒

 แม่แดดน้อย  

ชม ๓๑๕๙/๐๙๒๑
สามเณรกิตติพงษ์  เรืองกิตติเศรษฐ

๓/๖/๒๕๔๕
 แม่แดดน้อย  

ชม ๓๑๕๙/๐๙๒๒
พระเสฎฐวุฒิ พุทฺธสโร วนารัตน์มงคล

๕/๑๒/๒๕๓๕ ๒๐/๒/๒๕๕๖

วัดจันทร์  

ชม ๓๑๕๙/๐๙๒๓
สามเณรนนทกร  สนิทอักษรวาจา

๑๒/๘/๒๕๔๕

 สบแม่แดด  

ชม ๓๑๕๙/๐๙๒๔
สามเณรกรณ์  สนวิเศษณ์

๑/๕/๒๕๔๓
 ห้วยบง  

ชม ๓๑๕๙/๐๙๒๕
สามเณรอภิชัย  เมธีกนก

๒๓/๕/๒๕๔๕

 ห้วยบง  

ชม ๓๑๕๙/๐๙๒๖
สามเณรสุรพล  กมลชอบวิริยะ

๒๓/๑/๒๕๔๒

 ห้วยฮ่อม  

รับรองตามนี

้

(พระพรหมเสนาบดี)

เจ้าคณะภาค ๗

๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
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